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ససెంసకకత మసూలసెం
(భరత కహర) 

తెలగు అనుసరణ
(ఏనుగు లక్ష్మణ కవి) 

నిసెందసెంతు నీత నిపుణా యది వా సుత వసెంతు
లక: సమావిశతు గచచ్ఛతు వా యథేషటమ్ ।
ఆదరవ వా మరణమసుత  యుగాసెంతరే వా
నయయయతత్పథ: పపవిచలసెంత పదసెం న ధీరా:॥

నీత  పప్రౌఢ విహారలెరన నిపుణుల  నిసెందిసెంపనీ, మెచచ్చినీ,

ఖయతసెం జసెందిన ససెంపదల  నిలవనీ, గాఢసెంబుగా సాగనీ,

ఘాతసెంబపత్పడ పసెందనీ, నియత మెరగానీ, యుగాసెంతసెంబునన 
నీత శల ఘయపదసెంబు దపత్పర గద నితయసెంబు ధీరోతతమల 

భావసెం: పసెండితులసెందరసూ మెచచ్చికునల్ని-తటటన;  ససెంపదల వచిచ్చిన-పోయిన; పని పప్రౌరసెంభసెంచిన క్షణానే 
మరణసెం ససెంభవిసెంచిన-లేక అనేక యుగాల తరాతత మరణసెం వచిచ్చిన- ఏసెం జరగిన సరే, మసెంచివాళళ 
నయయమారార్గానిల్ని వదిల పపవరతసెంచర. అసెంటే ఎపుత్పడూ నయయ పథసెం లోనే ఉసెండలని భావసెం.

అనవటట్ఠిత చితతసస, సదదమమసెం అవిజానతో।
పరపలవ పసాదసస, పనషన్ణ్యా న పరపూరత॥

ఎవర మనసరస్సైతే అసిస్థిరసెంగా ఉసెంటసెంద, సదదరమసెం అసెంటే ఏమిటో ఎవరకరతే తెలయద, ఎవరలోని శపదద 
ఊగిసలాటలో ఉసెంటసెంద,  అటవసెంట వార జాజ్ఞాన సెం పరపూరషసెం కజాలదు.
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1729 కథ
"ఒరే,  పిలలలసూ!  మసూడొకటల   హెచిచ్చిసత ఎసెంతొసుత సెందిరా?"

అడిగాడ తాతయయ.
"మసూడొకటల  మసూడ"  అనల్నిడ  సురేష.  వాడ
తెలగు మీడియసెం ఒకటో తరగత. 

"తత- వసెం జా- తత" అనల్నిది సిమత. తను ఇసెంగీలష మీడియసెం
ఒకటో తరగత.

"అది కదమామ నేను అడిగేది!  మసూడ ఒకటలను మలటపెప ల
చేసత ఎసెంతొసుత సెంది?" అడిగాడ తాతయయ.
"ఓహ, 13  కవాలా?!  1x1x1 = 1 "  అనల్నిడ రవి.

వాడ ఎనిమిద తరగత. 

"అవనవను.  మా  చినల్నిపుత్పడ  దనిల్ని  'ఒకట  ఘనసెం'

అనేవాళలసెం! మర 23 ఎసెంత?" అడిగాడ తాతయయ మళల.
"ఆర!" అరచడ సురేష
"కదురా! రసెండ రళల  నలగు, నలగు రళల  ఎనిమిది!

సమాధానసెం ఎనిమిది!" అనల్నిడ రవి.

"సరే,  మరపుత్పడ  మీరసెంతా  పదిహేను  వరకూ  అసెంకల
కూయబ ల రాయసెండి!" ఆదేశ సెం ఇచచ్చిడ తాతయయ.
వసెంటనే పిలలలసెంతా లేచి కయితాలకోససెం పరగెతాత ర చివరకి వాళలసెంతా రాసిసెంది ఈ పెరన ఉసెంది.

13 = 1 1 1 = 1x x

23 = 2 2 2 = 8x x

33 = 3 3 3 = 27x x

43 = 4 4 4 = 64x x

53 = 5 5 5 = 125x x

63 = 6 6 6 = 216x x

73 = 7 7 7 = 343x x

83 = 8 8 8 = 512x x

93 = 9 9 9 = 729x x

103 = 10 10 10 = 1000x x

113 = 11 11 11 = 1331x x

123 = 12 12 12 = 1728x x

133 = 13 13 13 = 2197x x

143 = 14 14 14 = 2744x x

153 = 15 15 15 = 3375x x
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"బాగుసెంది బాగుసెంది." మెచచ్చికునల్నిడ తాతయయ. 
"సరే, ఇపుత్పడ చెపత్పసెండిరా, చసూదద్ద సెం: ‘13 +23 ఎసెంత?" 

"ఒకటకి ఎనిమిది కూడితే వచేచ్చిది, తొమిమది!" అరచర పిలలల. 

"సరే సరే! యీ తొమిమదినే మరో రసెండ  కూయబుల మొతతసెంగా చెపత్పసెండి చసూదద్ద సెం!" అనల్నిడ
తాతయయ, ఆ కగితసెం మసెందు వేసుకొని.

"ఎటల  వసుత సెంది తాతయయ! రాదు! 13కి 33 కలపిన 28 వచేచ్చిసుత సెంది కద! తొమిమదిని దట
పోతుసెంది" చెపత్పసిసెంది సిసెంధ.  సిసెంధ ఇపుత్పడ పద తరగత.  తను లెకకల బాగా చేసుత సెంది.

"అవనవను- మిగతావి ఏవి కూడిన తొమిమదిని దటపోతెర" అనల్నిడ రవి.  

"సరే,  కనియయసెండి-  అయితే  ఈసార  మరో  పని  చేయసెండి:  73+  63 ఎసెంత  వసుత సెంది,

చెపత్పసెండి?!" అడిగాడ తాతయయ.
"216+343=559" చెపిత్పసెంది చసెందతకళ, తను రాసుకునల్ని కగితసెం చసూసి. 

"ఒక. మర యీ ఐదసెందల యభర తొమిమదిని తెపిత్పసెంచసెండి,  వేరే కూయబ ల ఏవరన రసెండిసెంటని
కలపి! ఇదే ఇవాలట ఛాలెసెంజ !" అనల్నిడ తాతయయ. 
పిలలలసెంతా రకరకల అసెంకల  వేసుకొని కూడర; కనీ ఎవతరక సమాధానసెం దరకలేదు. 

"ఇది కూడ రాదు - పో, తాతయయ! రసెండ కూయబుల కూడితే వచిచ్చిన అసెంక, వేరే ఏ రసెండ
కూయబుల కూడిన రాదు !” అనల్నిది సిసెంధ.

"వామమ  బలే  సిదదసెంతసెం  చెపత్పసావే!  కనీ  తపుత్ప.  కొనిల్ని  అసెంకలల్ని  అటల  రసెండ  కూయబుల
మొతాత లగా-  రసెండ రకలగా-  రాయచచ్చి!  పపయతల్నిసెంచి కనుకోకసెండి!"  అనల్నిడ తాతయయ
నవతతసూ.

కొదిద్ద  సపు కషట పడడ క, రవి అడిగాడ "ఇది చలా కషటసెం తాతయయ! ఎనిల్ని అసెంకల కూడల,
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మసెం మాతపసెం?! కూల  ఇవత ఏదరన !" 
"సరే, ఆ అసెంక ఏద నేనే చెపత్పసాత ను- 1729. ఇది ఏ రసెండ కూయబుల కూడితే వసుత సెంద మీరే
కనుకోకసెండి" చిలపిగా నవాతడ తాతయయ, సురేష కసి చసూసి కనుల్ని గీటతసూ. 

" 1728 కి ఒకట కూడితే సర, 1729 వచేచ్చిసుత సెంది!"  అరచేసాడ సురేష చటకుకన. 

తాతయయ వాడిని మెచచ్చికుసెంటసూ, "బాగుసెంది.  ఇసెంతమసెంది పెదద్ద పిలలలసెండగా యీ చిటకు
కనుకుకనల్నిడ చసూడసెండి కిటకు! మరపుత్పడ పెదద్దవాళసూళ,  మీర చెపత్పసెండి : 1729 ని వేరే
రసెండ కూయబుల మొతతసెంగా చెపత్పసెండి చసూదద్ద సెం!"

రసెండ నిమషలయయక సిసెంధసూ కనుకుకనల్నిది: 

“9 కూయబ  + 10 కూయబ  = 729 + 1000 = 1729!"

"బాగుసెంది" మెచచ్చికునల్నిడ తాతయయ "మీరసెందరసూ బలే తెలవరన పిలలల". 

"పో తాతయయ! ఊరక ఇసెంత కషటసెం  లెకకల చేయిసెంచి ఉడికిసుత నల్నివ!" మసూత మడిచిసెంది
పదమ. తనకి  'లెకకల రావ' అని పర. 

"కదులేవే, ఇసెంతక మీకు 1729 కధ తెలసా, తెలీద?!” అడిగాడ తాతయయ. 
"అమమ!  ఇపుత్పడ  నువత  చరతప  పఠసెం  చెపత్పబోతునల్నివా,  ఏసెంట?!"  నిరారసెంతపోయినటట
అరచర పిలలల.

"లేదురా,  అసెంక కథే.  మన దేశపు కురపవాడ ఒకడ,  లసెండన లో చలా పర ఉనల్ని లెకకల
పోప్రౌఫెసర గారకి ఒకరకి తను రాసుకునల్ని చితుత  నోటస కయితాలను పసెంపిసెంచడట, చలా ఏళల
కిపతసెం  "అయయ!  నేను లెకకల పెదద్దగా చదువకోలేదు.  ఇసెండియలో జమ-ఖరచ్చి లెకకల
రాస గుమసాత  పని చేసుత సెంటను.  రోజుల సరగా గడవటేలదు.  ఐతే నకు లెకకలసెంటే చలా
ఇషటసెం.  ఇదిగసెండి,  ననోటసలో నేను ససెంతసెంగా కనుకుకనల్ని  లెకకల కొనిల్ని ఉనరన.  వీటని
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చసూసి, న లెకకల కరకోట, తపోత్ప చెపత్పసెండి పలజ !" అసెంటసూ. 

మసెందు  ఆ  పప్రౌఫెసర  దనిల్ని  చసూసి  చెతత
అనుకునల్నిడ.  తరాతత  నిజసెంగానే
ఆశచ్చిరయపోయడ.  ఎసెందుకసెంటే  అసెందులో
ఉనల్నివి  ఆనట  వరకూ  ఇసెంక  ఎవరసూ,  ఏ
గణత  శసత సజుజ్ఞాడూ  కనుకోకని  కొతత
సిదద సెంతాల!  

ఆ  పప్రౌఫెసర-  ఆయన  పర  హారడ-  ఆయన
చలా  మసెంచివాడ.  లెకకలసెంటే  మకుకవ

ఉనల్నివాడ.   ఆయన ఆ కురపవాడిని మెచచ్చికొని,  "చలా బాగునల్నియి,  కనీ ఒరే,  నువత
చెబుతునల్నివి కొనిల్ని నకూకడ అరదసెం కలేదు,  ఇకకడి కొచిచ్చి మా కలేజీలో చేరరాద,  కొనిల్ని
లెకకల నువత నేరచ్చికోవచచ్చి;  కొనిల్ని నేను నేరచ్చికుసెంటను?!  నీకు బాగా డబుబ్బుల కూడ
ఇసాత ర, మా యసూనివరసటీ వాళల ?" అని రాసాడట. 

అటల  వళళడట మన రామానుజన , లసెండన లో కసెంబితజ  యసూనివరసటీకి!" ఆపడ తాతయయ.
ఓహ! ఇది శనివాస రామానుజన  కథ?!"  ఆశచ్చిరయ పోయర పిలలల. 

అవను ఇసెందక మనసెం కనుకుకనల్నిమ,  ఆ అసెంక  1729  ని  రామానుజన -హారడ  నసెంబర 
అసెంటర" చెపత్పడ తాతయయ. 
"ఎసెందుకలాగ?!" అడిగిసెంది సిసెంధ. 

తాతయయ  చెపత్పడ  "రామానుజన కి  ఒకసార  చలా  జబుబ్బు  చేసిసెందిట.  చవ  బతతుకుల
సమసయ.  ఆ సమయసెంలో అతనిల్ని పలకరసెంచేసెందుకు ఓ టకస ఎకిక వచచ్చిడ హరడ.  ఆ టకస
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నసెంబర  అతనికి గురత సెంది- 1729! 

ఆసత్పతతలో అవీ ఇవీ మాటల డక, అతను రామనుజన తో అనల్నిడట, యధాలాపసెంగా- "ఏసెంటో,

రామానుజన !  ఇవాళల అసెంతా 'డల ' గా ఉసెంది. చివరకి నేను ఎకికవచిచ్చిన టకస నసెంబర కూడ
'డల ' గానే ఉసెంది! 1729. ఎసెందుకూ పనికిరాని అసెంక!" అని. 

రామానుజన  చటకుకన కళల  తెరచి,  నవాతడట- "కదు.  అది చలా ఆసకితకరమెరన అసెంక!

రసెండ కూయబుల మొతాత లగా,  రసెండ రకలగా చెపత్పగలగే ససెంఖయలోల అత చినల్నిది  1729!

అనల్నిడట. 

తరాతత  హరడ  లెకక  చసూసుకుసెంటే  ఏమసెంది,  అది  నిజమ!  అరస్థిమెరనయ,  అతని
తెలవితేటల?

అటల  రామానుజన  చలా కషటమెరన  లెకకలల్ని  తనే  ససెంతసెంగా చేసి పెటట కునల్నిడ.   చలా
మధావి.  కనీ  పపసెం  ఆయన   ఆరోగయసెం  ఏనడూ  సరగా  లేదు.  32  ఏళల  వయసుక
చనిపోయడ. డిససెంబర  ఇరవర  రసెండ ఆయన పుటటన రోజు.  దనిల్ని మనసెం జాతయ గణత
దినోతసవసెంగా జరగుపుకుసెంటనల్నిసెం! ఒరే, శనివాస రామానుజన ని గురసెంచి మీరసెంతా బాగా
చదవాల.  అటల సెంటవాడ మళల పుడతాడ, అసల పుటటడ!" ఆగాడ తాతయయ.
"ఎసెందుకూ?!  నేను ఉనల్నినుకద! 1+1728  అని కనుకొకలేద,  ఒకక క్షణసెంలో  ?!  నేనసూ
ఆయనసెంత వాడిని  అవతాను!" అనల్నిడ సురేష , సీరయస గా.  

పిలలలసెంతా  నవాతర.  "అవనప్రౌ!  మీరసెంతా  రామానుజన లయిపోసెండి.  అసెందరక  లెకకలనీల్ని
సులభసెం చేసయయసెండి!" నవాతడ తాతయయ.

మీకు తెలసా?  1950 జనవర 26 న మన రాజాయసెంగసెం అమలలోకి వచిచ్చిసెంది.
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అమమమమ ఊళళ దవీదు
జరగిన కథ : ఢిలీల లో ఉసెండే బిటట , వాళల అమమమమ ఊర పోరసెంకికి వచచ్చిడ. దవీదు అనే పిలాల డ సరకిల
రపర చేసి, తాతయయ దగర్గార ఎకుకవ డబుబ్బుల తసుకునల్నిడ.  దసెంతో వాడ బిటట కి శతుప వరపోయడ.

కనీ అమమమమకి  వాడి గురసెంచి తెలీదు.. ఇక చదవసెండి,  '..దవీదు”- రసెండ భాగసెం.

రచన : శమత అనురాధ నదళళ, పోరసెంకి, విజయవాడ.

"ఆ  రోజు  తాతయయతో  వీడ  ఎటల
మాటల డడ తెలసా,  నీకు అసల?"  అని
అమమమమని  కోపసెంగా  అడగుదమనుకు-

నల్నిడ బిటసూట. కనీ 'ఎవర గురసెంచెరన అటల
చెడడగా  చెపత్పటసెం  బావసెండద'ని
ఊరకునల్నిడ. 

‘అయిన అమమమామ,  బటటల ఉతకసెందుకు
వాషిసెంగ్  మిషన  కొనుకోకవచచ్చిగా,  వీళలతో
చేయిసెంచకునేదసెందుకు?’  అనల్నిడ,

అమమమమకి సులవ చెబుతసూ. 

‘ఎసెందుకురా,  మనకు ఎనోల్ని ఏళల గా బటటల
కమలమమ  ఉతుకుతోసెంది.  మనసెం  మిషన

  బిటట  కథల
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కొనుకుకనల్నిమసెంటే మర ఆవిడ చేతలో పని
పోతుసెంది కద! 

అయిన,  నలగురసూ ఇసెంటకొచిచ్చి వళసూతసెంటే
ఇలలసెంతా  ససెందడిగా  బావసెంటసెంది-  ఒటట
మిషనలతో ఏసెం బావసెంటసెందిరా? 

మీకరతే,  మర  సిటీలో  బటటల  ఉతక
మనుషల  కవాలనల్ని  దరకర;  దరకిన
ఇసెంటోల  కూరచ్చిని  ఉతకిసెంచకునే  తరక
కూడ  ఎవరక  ఉసెండదు-  అసెందరసూ
ఉదయగాలకి  పరగెడతార  కద;  మర
ఇకకడరతే  అటల సెంట  హడవిడి  ఉసెండదు:

చలామసెంది  నలాగే  బటటల
ఉతకిసెంచకుసెంటర  అసెంది అమమమమ’ . 

"నలగురసూ ఇసెంటకి వచిచ్చి వళత సెంటే ఇలలసెంతా
ససెందడిగా  బావసెంటసెంది"  అని  అమమమమ
చెపిత్పసెంది బిటట కి కూడ నచిచ్చిసెంది..

"నిజమ..దిలీలలో  అయితే  ఎవర  ఇసెంటకి
ఎవతరసూ  వళలసెందుకు  సమయసెం  చికకదు-

అసెంతా బిజీనే!  ఎవర  ఇసెంటకరన  వళల లసెంటే
మసెందు ఫోన చేసి, ‘ఇసెంటోల ఉసెంటరా?’ అని
అడిగి, అపుత్పడ వళల ల. 

అమమ ఆఫీసుకి వళసూత  ఇసెంటపని చేస తారా
దీదీకి  'చబ'  (తాళసెం  చెవి)  ఇచిచ్చి
వళలపోతుసెంది.  అమమ  వచేచ్చిసరకి  తారా  దీదీ
పని  చేసి  వళళపోతుసెంది!  ఇసెంక  తనతో
మాటల డేసెంత  తరక  ఎసెందుకుసెంటసెంది
అమమకి? 

మర  ఆదివారాలోల  మాటల డచచ్చిగా  అసెంటే
ఆదివారసెంనడ  తారాదీదీ  పనిలోకి  రాదు.

దసెంతో అసల ఎవరసూ ఎవతరతోటీ తరగార్గా
మాటల డకోనే  మాటల డకోర!  తనకరతే
జావేద్ అసెంకుల ఉనల్నిరనుకో;  కనీ అమమకి,

ననల్నికి  ఎవరనల్నిర,  రోజ
మాటల డేసెందుకు?... 

జావేద్ అసెంకుల కూడ అమమని అడిగారట-

'బిటట  ఎపుత్పడొసాత డ?'  అని.  ఇకకడ చసూసత
తాతయయ,  అమమమమ,  తాతమమ  అసెందరసూ
మసెంచివాళల.  అమమని,  ననల్నిని వదిల ఇకకడ
ఉసెండలసెంటే  కొసెంచెసెం  బాధగానే  ఉసెంటసెంది;

కనీ ఇకకడ వీళల దగర్గార ఉసెంటే తనకు చలా
బావసెంటసెంది  కూడ.  అయితే  మర  ఈ
ససెంగత  అమమకి  చెబితే  పపసెం,  తను  బాథ
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పడతుసెందేమ. 'బిటసూట  ఇసెంక దిలీలకి  రాడ'

అనుకుసెంటసెందేమ! 

అయిన,  రాతత పడకునేపుత్పడ అమమ తనకి
కథల కూడ చెపత్పదు-  అమమమమ  అయితే
చలా  కథల  చెబుతుసెంది!  అమమకి  అసల
సమయమ  చికకదు..  ఈ  సార  ఫోన  లో
అడగాల  అమమని-  నకనల్ని  అమమకి  తన
ఉదయగసెం,  మొబరల ఫోన  ఎకుకవ  ఇషటసెం
అనిపిసుత సెంది"  బిటట  ఆలోచనల  అటల
సాగాయి ఆరోజసెంతా.

"..ఇకకడ  ఉనల్నివాళళసెందరలోక  చెడడవాడసెంటే
ఒకక దవీదే.  వాడ కూడ మర, 'నిజసెంగా
చెడడవాడ'  అసెంటే..  అసెంటే..  ఏమ,  ఇసెంతక
వాడ  ఏసెం  చెడడ  పని  చేసాడ?  తాతయయ
చెపిత్పనటట  వాడ  మసెంచివాడేనేమ..?!

అయిన సరకిల  రపర  భలే  చేసాత డ..  పోనీ
వాడికి  చదువ  నేరత్పసత?!  చదువకోవటేలదని
కద,  వాళల  అమమ  వాడిని  ఇకకడ
వదిలేసిసెంది?!  వాడికి  మటకు  ఉసెండదసూ,

వాళల  అమమ  దగర్గారకి  వళల లని?  తాతయయకి
చెపత్పల-  'ఇకకడ అసెందరక హిసెందీ,  ఇసెంగీలష

నేరత్పసెండి;  నకమ తెలగు నేరత్పసెండి అని'.."

అనుకునల్నిడ బిటట . 

***

ఒక  రోజు  పప్రౌదుద్ద నేల్ని  కమలమమ  ఒక  చినల్ని
పిలలను  వసెంటపెటట కొని  వచిచ్చిసెంది.  దవీద్
చెలెలలట.  'చిటట'-  పది,  పదకొసెండేళల
ఉసెంటయేమ.

ఆ అమామయి వాళల అమమమమ వనుక
తరగుతసూ  పనుల  చేసతసెంది.  బిటట  నిదత
లేచి కూరచ్చిని,  ఆ అమామయి చేస పనులేల్ని
గమనిసుత నల్నిడ.  'అసెంత  చినల్నిపిలల  చేత
పనుల  చేయిసెంచకు  కమలా  అసెంటోసెంది’

అమమమమ. 
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"ఏసెం  చెయయనమామ,  అకకడ  న  కూతుర
ఇసెంట బరవ మొయయలేక కషటపడతోసెంది;

అలల డ,  ఇలల  పటటసెంచకోడ;  నకు
ఆరోగయసెం బాగలేక నీరససెం అయిపోయనని,

'నీకు తోడగా ఉసెంటసెంది- దీనికి కూడ పని
నేరత్ప'  అని  పసెంపిసెంది  ఈ  చినల్నిదనిల్ని.
ఏమాటకు ఆమాటే చెపుత్పకోవాలమామ,  దీని
చరకుదనమసూ,  తెలవితేటలసూ-  మీలాసెంట
పెదద్దవార  ఇళలలోల  ఉసెండలసన  పిలల!’  అసెంటసూ
కళల  తుడచకుసెంది కమలమమ.
‘అయయ,  బాథపడకు.  దీనిల్ని,  దవీదుని
ఇదద్దరనీ  చదివిదద్ద సెంలే;  మన  సారనల్నిర,

చసూసుకుసెంటర!’  అసెంటసూ  ఓదరచ్చితోసెంది
అమమమమ. 
బిటట కి  ఎసెందుకనో  చిటట  చలా  నచిచ్చిసెంది.

అమమమమ  వనకలే  చినల్ని  చినల్ని  పనుల
అసెందుకుసెంటోసెంది  ఆ  పప.  తాతమమకి
కళలజోడ, చేతకరాప్రౌ అసెందిసతసెంది. 

ఆ రోజు సాయసెంతపసెం తాతయయతో సరకిల మీద
వళత సెంటే  వీరబాబు  షపు  దగర్గార  దవీదు
కనిపిసెంచలేదు.  ‘తాతయయ,  దవీదు చెలెలల

వచిచ్చిసెంది  ఈ  రోజు.  దవీదు
ఊరళలపోయడ?  షపులో  కనిపిసెంచటసెం
లేదు?!’ అసెంటసూ ఆరా తసాడ. 

‘అవన?!  వీరబాబు  మర  నకు  ఏమీ
చెపత్పలేదే?!  సరే  పద,  వాళల  ఇసెంటవరపు  వళల
చసూదద్ద సెం!’  సరకిలను  వీరబాబు  ఇసెంటవరపు
తపత్పర తాతయయ. 

బిటసూట సరకిల దిగి, వాళళ ఇసెంట గుమమసెం
మసెందు నిలబడి, ‘చిటీట  అసెంటసూ పిలచడ’ .

ఇసెంటోలసెంచి  ఎవతరసూ  రాలేదు  గానీ,  ఇసెంట
వనకనుసెండి  ఎకకడినుసెండ  పరగెతుత కొ-

చచ్చిర  దవీదు,  వాడి  చెలెలల.  దవీదు
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చేతలో  ఏమనల్నిద  చసూడగానే  బిటట  కళల
ససెంతోషసెంతో  మెరసిపోయయి:  ఏమసెంద-

నుకుసెంటనల్నిర?  ఒక  చినల్ని-  నలల-
కుకకపిలల!! 
దని మెడకి తాడ కటట,  చేతలో పటట కొని
ఉనల్నిడ దవీదు! 

బిటట  ఎనల్నిళళగానో  అడగుతునల్నిడ
అమమని-ననల్నిని:  "మనసెం  ఒక  కుకకపిలలని
పెసెంచకుసెందసెం"  అని.  ఇపుత్పడ  ఆ
కుకకపిలలని  చసూసాక,  అకసామతుత గా దవీదు
తన  పప్రౌణ  సల్నిహితుడిలా  కనిపిసెంచడ
బిటట కి:  ‘దవీదసూ,  నకు  ఆ  కుకకపిలలని
ఇసాత వా?’ ఆశగా అడిగేసాడ.  

"అలా  ఎవరనీ,  ఏదీ  అడకూకడదు"  అని
అమమ  ఎపుత్పడూ  చెపత్పదసెంతా   మరచే-

పోయడ వాడ ఆ క్షణాన.  అటల  వాడ
ఆశగా  అడగార్గానే  దవీదు  కూడ  ఏమీ
మాటల డకుసెండ  కుకకపిలలని  బిటట కి
అసెందిసెంచడ. 

‘రయిన  బో!  కమాన!’  అని  పిలచడ
బిటసూట.

‘అదేసెంట,  దని  పర  మారేచ్చిసావ?  నేను
టర గర అని పెటట ను,  దని పర?!’  అనల్నిడ
దవీదు.

‘కనీ  రయిన బో  ఇసెంక  బావసెంది  కద?

మనసెందరక  ఇసెందతధనసుస  చసూసత  బోలెడ
ఇషటసెం  కద,  అలాగే  దీనిల్ని  చసూసిన  అసెంతే
ససెంతోషసెంగా ఉసెందని,  అటల  పిలచను.  టర గర
అసెంటే  పత  పరే  కద!’  అది  తన  ససెంత
కుకకపిలల అనల్నిటట  చెపత్పసాడ బిటట . 

ఏమనుకునల్నిడ  కనీ  దవీదు  చెలల  వరపు
చసూసాడ.  చిటటతల  ఊపిసెంది  అవను‘ -

రయిన బో పర బావసెందనల్నియయ  అసెంటసూ’

బిటట  పెటటన పరని బలపరచిసెంది. 

తను  అడగార్గానే  దవీదు  అలా  రయిన బోని
ఇచెచ్చియయటసెం బిటట కి చలా నచిచ్చిసెంది. 

అసెంతలో పెరటోలసెంచి కమలమమ బయటకొచిచ్చి,

‘పటట కళల  బాబసూ!  మీరరతే  దీనికి  పల,

అనల్నిసెం, బిసకటల  పెడతార  అసెంది నవతతసూ’ .

‘అకకడ నువత ఏసెం చేసుత నల్నివ?’  అనల్నిడ,

లోపలేద తనకి తెలయని విషయసెం ఉసెందని
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పసిగటటన బిటట .

కమలమమ  వాడిని  పెరటోలకి  పిలససూత  ఇలా‘

రా,  బాబసూ,  ఇదిగ,  మా  గేదని  చసూడ,

దవీదు దీనికి కరన  అని పరటేటడ‘ ’ . అసెంటే
ఏసెంటో  నకు  తెలీదు  కనీ,  'కరన!'  అని
పిలసత చల- మా అమమల- అదే, మా గేద-

పలకుతుసెందిపుత్పడ  అసెంది ఉతాసహసెంగా’ . 

బిటట  వసెంటనే కరన‘ !’ అని పిలచడ. గేద
తలతతపిత్పసెంది.  బిటట  మళల  మళల  పిలచడ.

'అది వాడివరప చసూసిసెంది కొసెంత సపు'

‘దని పటట ఎసెందుకు అసెంత లావగా ఉసెంది?’

అనల్నిడ బిటసూట దనివసెంక పరక్షగా చసూససూత.
‘మా  కరన  ఈ  రోజో  రేపో  ఈనుతుసెంది

బాబసూ, అసెందుక...’

‘ఈనుతుసెంద, అసెంటే....?’ అసెంటే?!

‘ఒక  బుజజ  గేద  పిలల  పుడతుసెంది’

సమాధానసెం చెపిత్పసెంది చిటట. 
బిటట  ససెంతోషనికి  అసెంతులేదు.  ఒక  చేతోత
రయినోబ్బు గాణష పటట కుని గేద వరపు ఆసకితగా
చసూససూత నిలబడడ డ. 

"ఈ  రసెండ  మసూడ  రోజులోల  ఎపుత్పడరన
ఈనచచ్చి  బాబసూ!  ఈనిన  తరాతత  నువత
కూడ  వచిచ్చి  మా  బుజజ  గేద  పిలలను
చసూదుద్ద వ" చెపిత్పసెంది కమలమమ.
తను రయిన బోని తసుకళత నల్ని దవీదు ఏమీ
అనలేదు.  దసెంతో బిటట కి దవీదు పూరతగా
నచేచ్చిసాడ. రయినోబ్బుని ఇసెంటకి తెససూత బిటట
అమమ గురసెంచి కూడ ఆలోచిసెంచడ- 

కుకకపిలలని  పెసెంచకుసెందమసెంటే  అమమ
ఏమసెంది?  ఎనిల్ని  నియమాల  చెపిత్పసెంది?!

అమమకి  కపమ  శక్షణ  ఎకుకవే!  'కుకకపిలలకి
నువత  రోజ  సాల్నినసెం  చేయిసెంచి  శుభతసెంగా
చసూసుకోగలగితే కొనిసాత ను' అనల్నిది.
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రయినోబ్బుని  చసూసి   బిటట కి  కవితతసెం
ఆగకుసెండ వచేచ్చిసిసెంది:

చిటట, నేనసూ, దవీదసూ!

బుజజ రయినోబ్బు మా అసెందర నేసతసెం!

పరగుపసెందసెంలో వాడ!

మడ ఎకకసాత డ చసూడ!

మా పటల, ఆటల అనీల్ని వాడిక! 

బిసకట ఇసత తోకడిసాత డ,

మమమలల్నిసెందరల్ని పపమిసాత డ,

అలలర అసెంటే వాడే, నేసతసెం అసెంటే వాడే!

దవీదు ఇపుత్పడ న నేసతసెం కూడ!

ఆ  మరాల్నిడే  కమలమమ  జునుల్ని  పల
పటట కొచిచ్చిసెంది.  అమమమమ  జునుల్ని  చేస
హడవడిలో  ఉసెంది.  బిటట  అదసెంతా
గమనిససూత  అకకడే  కూరచ్చినల్నిడ.

అమమమమకి సహాయసెంగా ఏలకుల పడి చేసి
ఇచచ్చిడ కూడ.  అమమమమ వసెండిన జునుల్ని
వాడికి తెగ నచేచ్చిసిసెంది.  ఆ తరాతత దవీదు

ఇసెంటకి  వళల  బుజజ  దసూడని  మటట కుని
కూడ  చసూసాడ.  ఆనసెందసెంతో
గెసెంతులేసాడ.  ఆ  తరాతత  ఇసెంటకొచిచ్చి
తాతయయని,  అమమమమని అడిగాడ- "మన సెం
ఒక గేదని కూడ పెసెంచకుసెందమా?" అని. 

‘అది  పెదద్ద  బాధయతరా!  కవాలసెంటే  నువేత
ఎపుత్పడరన కమలమమ ఇసెంటకి వళల,  ఆ బుజజ
దసూడతో  ఆడకో!  దసూడని  మనసెం  సరగార్గా
చసూసుకోలేకపోతే  పపసెం,  దనికి  కషటసెం
కదసూ?!’ అసెంది అమమమమ. 
"రయిన బోని  పెసెంచకునే నేను బరపదసూడని
ఎసెందుకు  పెసెంచకోలేను?'  అని  కొసెంచెసెం
ఆలోచిసెంచడ  గానీ,  తరాతత  'అమమమమ
చెపిత్పసెందసెంటే  అదేద  చలా  కషటమ  అయి
ఉసెంటసెంది' అని అరస్థిసెం చేసుకునల్నిడ బిటట .

అటల  అమమమమ  ఊళళ  దవీదు,  చిటట
బిటట కు సల్నిహితులెరపోయర. 

(తరాతత ఏమెరసెంద వచేచ్చి ససెంచికలో..)

మీకు తెలసా? 1947లో  బితటష వాళళ వళళపోతసూ పకిసాత న ని, మనలల్ని వేర పరచి వళళర 
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కలసి ఉసెంటే కలదు సుఖసెం
రచన: శవయయ, 9 వ తరగత, జలాల  పరషత  ఉనల్నిత పఠశల, కోగిర 
బొమమల : పూజత, రాధా ససూకల  ఆఫ్ లరల్నిసెంగ్, అనసెంతపురసెం.

 

అనగనగా ఒక అడవిలో ఓ పెదద్ద మరప చెటట
ఉసెండేది.  ఆ  చెటట లో  గరసెంకల  గుసెంపు
ఒకట ఉసెండేది.  పెదద్ద గరసెంకలనీల్ని పదుద్ద నేల్ని
బయటకి  వళళపోయేవి.  వతకి  వతకి,

పిలలలకు  నచేచ్చి  ఆహారానిల్ని
దరకిసెంచకునేవి.  దనిల్ని  తెచిచ్చి  పిలలలకు
పెటేటవి. 

  బొమమల కథ

 బొమమల కథ
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వాట తరను గమనిసెంచయి రసెండ గపదద్దల. 

పెదద్ద  గరసెంకల  ఆహారసెం  తెచేచ్చిసెందుకు
వళళగానే అవి మరప  చెటట  మీద వాలటసెం
మొదలెటట యి.  గసూళళలో  ఉనల్ని  గరసెంక
పిలలలను  చసెంపి  తనయయటసెం,  మర
కొనిల్నిటని  గళళకు  గుచచ్చికొని  ఎగిర
పోవటసెం మొదలెటట యి.

పిలలల కనబడక పెదద్ద గరసెంకలనీల్ని రాతుప లోల
ఏడససూత కూరచ్చినల్నియి.  ఆ రోజునే ఒక

సమావేశసెం ఏరాత్పట చేసుకునల్నియి. 

మరసట  రోజు  తెలలవారగానే  అవనీల్ని
ఆహారసెం  తెచేచ్చిసెందుకు  వళళనటేల  వళళనర.
అకకడకకడ  నకిక,  మరప  చెటట నే
గమనిసెంచటసెం  మొదల  పెటటనర.  అయితే
ఆ ససెంగత తెలీని గపదద్దల రసెండూ కసపు
ఆకశసెంలో  చకకరల  కొటట,  చెటట  మీద
వాలనర.  మరక్షణసెం  పెదద్ద  గరసెంకలనీల్ని
వాటమీదికి  దసూకి,  అరచి,  మకుకలతో  పడిచి,  రకకలతో  బాది,  వాటని
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అకకడినుసెండి తరమి వేసినర.
తరాతత  అవనీల్ని  ఆలోచిసెంచి,  దగర్గారోల  ఉనల్ని
గాప్రౌమసెంలోకి  వళళనర.  అకకడ  ఓ  పెళళ
జరగుతునల్నిది.  పెసెండిలవాళల  వాయిసెంచిన
తపెత్పటల ,  తాళలలో  తామ
మొయయగలగినవాటనలాల  గువతల
ఎతుత కొచచ్చియి.  కొనిల్ని  పక్షుల  తమకు
దరకిన  గినల్నిలను,  పళళలను
తెచచ్చికునల్నియి.

గువతల ఆరోజు రాతత ఒక ససెంగీత  విభావరని ఏరాత్పట చేసుకునల్నియి. పెదద్ద పెదద్ద
శబాద్ద ల  ఎలా  చెయయలో  నేరచ్చికొనల్నియి.  మరసట  రోజు  ఉదయసెం  గదద్దల
ఆకశసెంలో విహరసుత సెంటే  గరసెంకల కిపసెంది నుసెండి పెదద్ద పెదద్ద శబాద్ద ల చేసాయి.

అవి వినల్ని గపదద్దల రసెండూ భయపడడ యి. "ఎవరో మనుషల ఉనల్నిటల  ఉనల్నిర-

రేపు వదద్ద సెం!" అని వళళపోయయి. 

గరసెంకల చలా ససెంతోషపడడ యి.  మరసట రోజున గపదద్దల వచేచ్చి సమయనికి
మళళ అదే తసెంతు.  చివరకి భయపడినర గపదద్దల.  అకకడికి రావడసెం మానివేశయి.

అటపెరన గరసెంకల హాయిగా బతతకయి.

మీకు తెలసా? మనసెం తటట  అమమవార  అని పిలచే వాయధనే ఇసెంగీలషలో రసూబలాల  అసెంటర‘ ’ “ ’ ‘ ’
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పువతలసెం-పువతలసెం
రచన: శలత, 8 వ తరగత, జలాల  పరషత  ఉనల్నిత పఠశల, కోగిర

పువతలసెం  పువతలసెం 
అసెందమెరన పువతలసెం 
రసెంగు రసెంగుల పువతలసెం
హాయిని గొలప పువతలసెం
ఎరపని గులాబి నేను 
అసెందర మెచేచ్చి పువతను

కొలనులోని కలవను నేను
దేవడ  మెచేచ్చి పువతను

తెలాల  తెలలని జాజని నేను
సువాసన ఇచేచ్చి పువతను

  కవిత
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పుసుపు పచచ్చిని చమసెంతని నేను
పడతుల సిగలో పువతను

ఎరప ఎరపని మసెందరానిల్ని నేను
అసెందరక ఇషటమెరన పువతను 

మరల పెసెంచే మలెలను నేను
సువాసన వదజలేల పువతను

పువతలసెం పువతలసెం 
అసెందమెరన పువతలసెం
రసెంగు రసెంగు పువతలసెం
హాయిని గొలప పువతలసెం
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గుణపఠసెం
రచన: చరణ , 8 వ తరగత, రషి వాయలీ ససూకల , మదనపలల, చితసూతర జలాల .

అనగనగా 50 ససెంవతసరాల కిపతసెం 'మర' అనే
యువరాణ ఉసెండేది. 

అపుత్పడ ఒక  రోజున  గాల  బాగా  వీచిసెంది.

మరకి చలా ఇషటమెరన కుసెండ ఒకట-  కిపసెంద
పడి, పగిలపోయిసెంది! 

దసెంతో  మరకి  చలా  బాధ  వేసిసెంది.  ఆమె
హదసూద్దపదసూద్ద  వదిలేసి వాయుదేవడిని ఇషటసెం
వచిచ్చినటల  తటటసెంది. 

అది విని వాయుదేవడికి ఎకకడలేని కోపసెం

వచిచ్చిసెంది. 
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తనకి  ఓ  శపసెం  పెటట డ.  'తను  రోజ
మసూడ  గసెంటల  కనల్ని  ఎకుకవ  సపు
పసెండకోకూడదు.  అటల  పడకుసెంటే  తను
ఒక  బఠానీ  గిసెంజలాగా  మారపోతుసెంది.

అసెంతేకదు-  తను  ఇసెంకపుత్పడూ  ససూరయడిని
కూడ చసూడకూడదు.  ఎసెండకు ఉసెంటే తన
రకతసెం ఎసెండిపోయి, తను చనిపోతుసెంది! 

ఆ రాతత తను చలా అలసటతో వచిచ్చి
పడకునల్నిది...గసెంటర సెంది..రసెండ  గసెంటల
గడిచయి ...మసూడ గసెంట దటేసరకి ఆమె
మెలలగా, చినల్నిగా అవతటసెం మొదలపెటటసెంది.

మదుర పచచ్చి  రసెంగుకి  మారసెంది.  చివరకి

తను  పూరతగా  ఒక  చినల్ని  బఠాణ
అయిపోయిసెంది!

అపుత్పడ గాల చలా గటటగా వీచిసెంది. దసెంతో
ఆ  బఠాణ  కసాత  దరల కుసెంటసూ  పోయి
బాలకనీలో పడిసెంది. 

అసెంతలో పప్రౌదద్దకికసెంది. ససూరయడ వచచ్చిడ. 

ఆ తరాతత కొసెంతసపటకి గానీ యువరాణకి
మెలకువ  రాలేదు.  మెలకువ  వచచ్చిక
ఏడపచిచ్చిసెంది.  తను  బఠాణ
అయిపోయిసెంది  అని  అరస్థిసెం  చేసుకునల్నిది.

వాయు  దేవడిని  ఊరక  తటటనసెందుకు
పశచ్చితాత ప పడిసెంది.

ససూరయడి వలగు వలల ఆమెలో రకతసెం ఎసెండి
పోవటసెం  మొదలెరసెంది.  బఠాణ  కూడ
అయిపోయిసెంది  కబటట  ఇపుత్పడ  ఇసెంక
కదలలేదు!

ఆమె కషట ల చసూసి వాయుదేవడి మనసు
కరగిసెంది.

ఆమె  పశచ్చితాత ప  పడిసెంది  అని  ఆయనకు
అరస్థిసెం  అయియసెంది.  ఆమెకు  తను  ఇచిచ్చిన
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శపనిల్ని ఉపససెంహరసెంచడ. "ననుల్ని  క్షమిసెంచ!  ఇసెంకపుత్పడూ  నినుల్ని
తటటను.  నీ  శకితని  చినల్నిచసూపు  చసూడను!"

అనల్నిది యువరాణ.  

వాయుదేవడ తనని క్షమిసెంచడ. "కనీససెం
ఆమెకు  గుణపఠసెం  లభసెంచిసెందిలే;  పపకకత
శకుత లల్ని  చినల్నిచసూపు  చసూడకూడదని
అరస్థిమయేయటల  చేసాను!"  అని
ససెంతోషపడడ డ.

కొతతపలలలో  పిలలల రచనలకు పప్రౌధానయత ఉసెంటసెంది. ఈ పుసతకసెంలో దదపు సగసెం కథల పిలలల 
రాసినవి; మిగిలనవి పిలలలకోససెం పెదద్దల రాసినవి.  బొమమల  వేసిన  వాళళ కూడ పిలలలే! వాళలసెంతా 
అనసెంతపురసెం రాధా ససూకల లో ఏడ-ఎనిమిది-తొమిమద తరగతుల చదువతునల్నిర.  అటల గ, 

అనుకుసెంటే మీరసూ  బొమమల వేయచచ్చి;  మీరసూ కథల రాయచచ్చి!

మీలాసెంట పిలలలను కలవటసెం, వాళల చేత తెలగులో కథల రాయిసెంచటసెం, బొమమల వేయిసెంచటసెం, 

వాళళ  పసెంపిన కథలల్ని,  బొమమలల్ని  సరదిదిద్ద  మిగతా పిలలలసెందరక  నచేచ్చిటల   పుసతకలగా తయర 
చేయటసెం, దనికోససెం ఓపెన  సరస  ఉపకరణాలను వాడటసెం, కథలల్ని అసెందరసూ ఉచితసెంగా 
చదువకునేటల  ఇసెంటరల్నిట లో  పెటటటసెంతోపట,  కొనిల్ని పపతుల అచచ్చి వేసి,  ఇషటపడిన వాళలకు 
అసెందిసెంచటసెం మాకు ఇషటసెం. 

ఈ పనులనీల్ని ఎసెందుకు? ఎసెందుకసెంటే ఇవి అసెందరక మల చేసాత యి కబటట! ఇటల  అసెందర మలసూ 
కోర చేస పనులోల మీ శకిత కొదీద్ద మీరసూ పలపసెంచకోసెండి.  బాగా చదవసెండి!  బాగా గీయసెండి! బాగా 
రాయసెండి!  నవతసెండి!  ఆలోచిసెంచసెండి!  చకకగా పడసెండి! మసెంచి పరలగా ఎదగసెండి!

పిలలల కథల పపపసెంచనికి సాతగతసెం !
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గుణమ అసెందసెం
రాజు రాణని వదిలేస కథల మన సమాజసెంలో వేళసూళనుకొని ఉనల్ని పురషధకయతకు ససూచికల కద...?

కథనసెం : గసెంగతత, 9 వ తరగత, జలాల  పరషత  ఉనల్నిత పఠశల, కోగిర 
చితాప్రౌల: సుహాసిని, రాధా ససూకల ఆఫ్ లెరల్నిసెంగ్, అనసెంతపురసెం.

అనగనగా  ఒక  రాజు  ఉసెండేవాడ.  అతనికి
ఇదద్దర  భారయల.  మొదట  భారయకు  ఒక
వసెంటప క,  రసెండవ   భారయకు  రసెండ
వసెంటప కల ఉసెండేవి. 

రాజుకి  చలామసెంది  సలహాదరల
ఉసెండేవాళళ.  వాళలలో ఒకడ రసెండ భారయకు
దగర్గార.  ఒకసార  ఆమె  వాడితోట  రాజుకు

చెపిత్పసెంచిసెంది:  "ఒక  వసెంటప క  ఉసెండే  భారయ
కనల్ని రసెండ వసెంటప కల ఉనల్ని భారయ మల"

అని.  వాడి  మాటల  పటట కునల్ని  రాజు
మొదట భారయని బయటకి గెసెంటేశడ. 

మొదట భారయ అపుత్పడ బాధపడకుసెంటసూ
పోతసూసెంటే  దరలో  కొనిల్ని  నలల  చీమల
కనిపిసెంచయి.  అవి  ఆమెతో  అనల్నియి

 తెలగు జానపద కథ 



కొతతపలల                                                                    26                                                                  డిససెంబర 2017

"అమామ!  అమామ!  మమమలల్ని  తొకకదుద్ద  తలీల!
ఎపుత్పడరన  నీకు  నోట  నిసెండ  చకకర
పోసాత మ" అని.  

"సరేలే,  మిమమలల్ని తొకికతే నకమొసుత సెంది?"

అని ఆమె వాటని తొకకకుసెండ మసెందుకు
పోయిసెంది.

ఇసెంక మసెందుకు వళళక ఆమెకు ఒక
గాడిద  కనిపిసెంచిసెంది.  గాడిద  ఆమెతో
"అమామ!  అమామ!  నకు  కొసెంచెసెం  గడిడ
వేయమామ,  ఎపుత్పడరన  నినుల్ని  ఎకికసెంచకొని
తసుకు  వళత ను!"  అసెంది.  "సరేలే  పపసెం
ఆకల వేసుత సెండచచ్చి" అని ఆమె గాడిదకు గడిడ
వేసిసెంది. 

ఇసెంక  మసెందుకు  వళత సెంటే  అకకడ  ఒక

పడబడడ  గుడి  కనిపిసెంచిసెంది.  అసెందులో
దేవడ  ఆమెతో  మాటల డడ:  "అమామ!
నకు  పూజ  చెయయమామ!  ఎపుత్పడరన  నీకు
ఒసెంటనిసెండ నగల ఇసాత ను" అని. 

"నీ  నగల  నకసెందుకులేగానీ,  నీకు  పూజ
చేసాత ను ఆగు!"  అని ఆమె ఆ గుడి అసెంతా
ఊడిచ్చి శుభతసెం  చేసి,  అకకడి అకకడి పూల
తెచిచ్చి దేవడికి పూజ చేసిసెంది.

ఇసెంక అటల  పోతా ఉసెంటే ఆమెకు ఒక అవత
కనబడిసెంది. "నకదరన ఒక రటట కలచ్చి పెటట
తలీల!  నకు తెలసిన సాయసెం నేను చేసాత ను"

అసెంది అవత.
"దనిదేమనల్నిది,  నీ  సాయసెం  నకమీ 
అకకరేలదుగానీ,  రటట  కలచ్చి ఇసాత ను ఆగు!"

అని అవతకు రటట కలచ్చి ఇచిచ్చిసెంది రాణ.

రటట  తనల్నిక  అవత  రాణని  చసూసి  "నీకు
వసెంటప కల  కవాలసెంటే  ఏసెం  చేయలో
తెలసుగా?" అసెంది.

"అయయ!  అది  తెలసత  ఇకకడిదక
ఎసెందుకొసుత సెంది  కథ?"  అని  రాణ  ఆమెకు
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తన కథ అసెంతా చెపుత్పకుని, "ఇసెంతక అవాత!
నకు వసెంటప కల రావాలసెంటే ఏసెం చేయలో
చెపుత్ప,  నీకు  పుణయసెం  ఉసెంటసెంది"  అని
అడిగిసెంది. 

అపుత్పడ  ఆ  అవత  ఆమెకు  ఒక  నది
చసూపిసెంచి,  "అసెందులో మనుగు.  నీకు ఏది
రాసి  ఉసెంటే  అటట గ  అవతుసెంది"  అని
చెపిత్పసెంది.

సరే అని రాణ ఆ నదిలో మనగగానే ఆమెకి
తల నిసెండ నలలని వసెంటప కల వచేచ్చిసాయి! 

రాణ  అవతకు  దణషసెం  పెటట కొని  వనకిక
తరగిసెంది. "దరలో దేవడిని కలసి పో తలీల!"

అని చెపిత్పసెంది అవత.
సరేనని  వనకిక  పోయి  దేవడికి
మొకుకకునల్నిది  రాణ.  దేవడ తన  మాట
పపకరసెం  ఆమెకు  ఎకకడలేని  నగలసూ
ఇచచ్చిడ.

ఆమె  ఆ  నగల  పెటట కొని  నడససూత
పోతావసెంటే గాడిద ఎదురర, "మీదికి ఎకుక!

నినుల్ని బాగా తసుకు పోతా" అసెంది.

అటల  దేవడిచిచ్చిన  నగల  పెటట కొని,

గాడిదనకిక  పోతునల్ని  రాణని  చసూడగానే
చీమల  ఆమె  నోటనిసెండ  చకకర  పోసి
పసెంపిసెంచినర.
అటల  వచిచ్చిన రాణని చసూసి రాజు ఇసెంక నోట
మాట రాకుసెండ అయిపోయినడ. వసెంటనే
రసెండ  భారయని  గెసెంటేసి,  మొదట  భారయని
పిలచకునల్నిడ. 

పోతసూ  పోతసూ  రసెండ  భారయ  మొదట
భారయను  అడిగిసెంది-  "అకక!  నీకు  ఇనిల్ని
వసెంటప కల ఎటల  వచిచ్చినయి?" అని.

మొదట  రాణ  చెపిత్పసెంది  "చీమలల్ని



కొతతపలల                                                                    28                                                                  డిససెంబర 2017

తొకకకుసెండ,  గాడిదకు గడిడ  వేసి,  దేవడికి
పూజచేసి వళళ,  అవతకు రటట  కలచ్చి ఇచిచ్చి,
నదిలో  మనగాల" అని.

"సరేలే, దనిదేమసెంది, నేనసూ నదిలో
మనిగి  నిసెండ  వసెంటప కల  పెటట కొని
వసాత ను"  అని  అదే  దరలో  పరగెతతసెంది
రసెండ రాణ. 

అటల  ఆమె  పరగు  పెడతుసెంటే  చీమల
ఆమెను వేడకొనల్నియి "తలీల తలీల! మమమలల్ని
తొకకకు!  నీకు  నోటనిసెండ  చకకర
పోసాత మ" అని. 

అయిన  నదిలో  మనగాలని  తొసెందరలో

ఉనల్ని  ఆమె,  వాటని అలాగే తొకుకకుసెంటసూ
పరగు పెటటసెంది. 

ఇసెంకసత  మసెందుకు వళల క గాడిద అడిగిసెంది
"తలీల!  నకు  కొసెంచెసెం  గడిడ  వేయి.  నినుల్ని
ఎపుత్పడరన ఎకికసెంచకు వళత ను" అని. 

కనీ "నువత ననుల్ని ఎకికసెంచకునేదేసెంది, నేనే
పరగు  పెడతా  వేగసెంగా"  అని  గడిడ
వేయకుసెండనే  వళళపోయిసెంది ఆమె.

అటల గే  దేవడ  కూడ  ఆమెని  అడిగాడ
"పూజ చేసి పో తలీల! ఎపుత్పడరన నీకు నగల
ఇసాత ను" అని. 

"నీ నగల నకసెందుకు? నక కొలలలగా



విజజ్ఞాపిత:
2018 జనవర ససెంచిక నుసెండి కొతతపలల విడి పపత ధర రసూ. 30  అవతనునల్నిది.

తదనుగుణసెంగా పనల్నిసెండ ససెంచికలకోససెం మసెందసుత  చసెంద రసూ.360 గా నిరషయిసెంచటమెరసెంది.

ఇపత్పటక చసెందదరలెరన వార చసెందలను, మారన యీ ధరలకు అనుగుణసెంగా 
సవరసెంచనునల్నిమ. 

పఠకుల,  పసెంపిణ దరల, శ పయభలాషల అరస్థిసెం చేసుకొని ఆదరసాత రని ఆశసుత నల్నిమ.

మీ చసెందలను ఆన లెరనులో నేరగా  http://instamojo.com/kottapalli నుసెండి కటటవచచ్చి.

లేద, మా చిరనమాకు మనీ ఆరడర దతరా పసెంపవచచ్చి:  

కొతతపలల పపచరణల, 1-127/A, యసెంఆర వో ఆఫీసు దగర్గార, చెనేల్నికొతతపలల, అనసెంతపుర సెంజలాల - 515101
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ఉనల్నియి"  అని  పూజ  చెయయకుసెండనే
వళళపోయిసెంది ఆమె.

అకకడ అవతకు రటట  కూడ చేసి పెటటలేదు.

"నీ  రటట  నువత  కలచ్చికో!  ఇసెంతక  నదికి
దర ఏది?" అని అడిగిసెంది.

అవత  నది  వరపు  చసూపిసెంచగానే,  అకకడికి
పరగు పెటట బుడసెంగుమని మనిగిసెంది చినల్ని
రాణ.

లేచి చసూసత ఏమసెంది,  ఆమెకు ఉనల్ని రసెండ
వసెంటప కలసూ ఊడిపోయినర!

అవతని అడగుదమని చసూసత అకకడ అవాత
లేదు,  అవతలగా దేవడూ లేడ,  గాడిద,

చీమలసూ ఏవీ లేవ!!

నిసెండ  గుసెండ  అయిన  చినల్నిరాణ  మళళ
రాజు దగర్గారకి,  పెదద్ద  రాణ దగర్గారకి వళళ,  తన
తపుత్ప ఒపుత్పకునల్నిది. 

రాజు,  రాణ  ఆమెను  క్షమిసెంచి  ఇసెంటోల
పెటట కునల్నిర.  కపమసెంగా చినల్నిరాణకి  కూడ
వసెంటప కల వచేచ్చిసాయి!

http://instamojo.com/kottapalli
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కోకిల కసెంఠసెం
రచన : వసెంకట , 9 వ తరగత, కలలసెం అసెంజరడిడ విదయలయ, మదీనగసూడ, హెర దరాబాదు. 

సౌజనయసెం: కథ పఠశల, రవి శసెంకర వసెండి. 

దేవడ  అనిల్ని  పక్షులకూ  రసెంగుల
వేసుత నల్నిడ. మసెందుగా నమల వళళ, దేవడి
దగర్గారనల్ని  అనిల్ని  రసెంగులసూ  తనకు
వేయిసెంచకునల్నిది.

అదే, వచిచ్చి మిగతా పక్షులకు కూడ చెపిత్పసెంది.

దసెంతో  అనిల్ని పక్షులసూ దేవడి మసెందు కూయ
కటట  నిలచ్చినల్నియి.  ఆయన  దగర్గారనల్ని
రసెంగులోలసెంచి ఎసెంచకొని, తమకు ఇషటసెం

వచిచ్చిన రసెంగుల వేయిసెంచకునల్నియి. 

అయితే ఈ జాతర జరగే సమయనికి కోకిల
వేరే ఊరకి వళళ ఉనల్నిది.  దనికి ఈ ససెంగత
తెలీలేదు. తరా సాయసెంతపసెం వచేచ్చిసరకి దేవడి
దగర్గార అనిల్ని రసెంగులసూ అయిపోయయి. 

"ఇసెంక  రసెంగులసూ  మిగలేలదు  కోకిలమామ!
నలపు రసెంగు ఒకకటే ఉసెంది.  అది వేసుకో"

అనల్నిడ దేవడ. 
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"ఏ  రసెంగయితే  ఏమనల్నిదిలెసెండి  సాతమీ!

నలప  చల!"  అసెంటసూ  నలపు  రసెంగు
వేసుకునల్నిది కోకిల.

అపుత్పడ గురత కొచిచ్చిసెంది దేవడికి- "కోకిలని
నలపు రసెంగు వేసుకొమమనల్నిను కనీ,  దీనికి
కకికి తేడ ఏమసెంటసెంది?! ఇదద్దరదీ నలపు
రసెంగే అయియసెందే!" అని బాధపడడ డ.

అయిన కోకిల మటకు ఏమీ చినల్ని పోలేదు.

అపుత్పడ  దేవడ  "అసెందరక  వాళళ  కోరన
రసెంగుల వేశను.  కనీ  పపసెం  నీకు అటల
కుదరలేదు.  అసెందుకని ఒక పని చేసాత ను.  నీ

రసెంగు ససెంగత ఎటల  ఉనల్ని,  నీకు మటకు
మసెంచి గొసెంతును ఇసాత ను. 

తయని  నీ  గొసెంతును  వినగానే  అసెందరసూ
నినుల్ని  'కోయిల'  అని  గురత  పటేటసాత ర.  నీ
పట వినగానే అసెందరక 'వససెంతసెం వచేచ్చిసిసెంది'

అని అరస్థిమతుసెంది" అనల్నిడ. 

ఆ రోజు నుసెంచి కోకిలకు మధర సతరసెం
వచేచ్చిసిసెంది.  వససెంతకలసెం  వచేచ్చిసిసెందని
మనసెందరక ఆ కోకిలే చెబుతునల్నిది, పపతసార!

మీకు తెలసా? 'కుహ' మనే కోకిల అరపు సాస్థి యి సపత సతరాలోలని ప  తో సరపోలతుసెందట‘ ’ !
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రరతు-కుకక
రచన : రతతక , 7 వ తరగత, రషీ వాయలీ ససూకల , మదనపలల.

అనగనగా  ఒక  ఊళల  అమాయకపు  రరతు
ఒకడ  ఉసెండేవాడ.  అతనికి  నలగు
ఆవల ఉసెండేవి.  రోజ అవి ఇచేచ్చి  పలని
అమమకునేసెందుకు  గాను  రరతు  పటటణానికి
వళళ వచేచ్చివాడ. 

ఒకసార అతను అటల  వళత సెంటే కుకక ఒకట
వచిచ్చి  అతని  ఎదురగా  నిలచ్చినల్నిది.  పల
కయన  వసెంక  చసూససూత   "భ..  భ.."  మని
మొరగటసెం  మొదలెటటసెంది.  కొసెంచెసెం  సపటకి

దనిల్ని చసూసిన రరతు  "పల కవాలా?  ఎనిల్ని
కవాల?" అనల్నిడ దనితో. 

ఆ కుకక మళళ "భ..భ.." అనల్నిది. 

"ఓహ!  ఒక  లీటర కవాలా?!"  అనల్నిడ
రరతు. 

కుకక  మళల  "భ..భ"  అని,  మసెందుకొచిచ్చి
కయన ని నకిసెంది. 

"ఉసెండవే!  నువత,  నీ తొసెందరా!"  అనల్నిడ
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రరతు  మరపెసెంగా,  ఒక  ఆకుని  తసుకుని,

దనలాగా చేసి, అసెందులో పల పోసి, కుకక
మసెందర పెడతసూ.  కుకక గబగబా పలనీల్ని
తాప్రౌగేసి వళళపోబోయిసెంది నిశశ్శబద్దసెంగా- 

"ఏయ! డబుబ్బుల ఇవతకుసెండనే
పోతునల్నివే?!" అని అరచడ రరతు. 

కుకక  ఆగి,  అతనికస  చసూససూత  నలక
బయట పెటటసెంది. 

"చసూసిసెంది  చల.  పల  డబుబ్బుల  కటట,
కదుల!" అనల్నిడ రరతు. 

కుకక మళళ "భ..భ.." అనల్నిది. 

"ఓయ!  నీ  దగర్గార  డబుబ్బుల  లేవా?!  ఐతే
పరేలదులే,  రేపు తెచిచ్చి ఇవత!"  అసెంటసూ రరతు
తన దరన తాను పోయడ.

మరాల్నిడ  కూడ  అదే  సమయనికి  కుకక
రరతుకు  ఎదుర  వచిచ్చి,  "భ..భ"  అని
అరచిసెంది. 

" వచచ్చివా! నినల్నిట పల డబుబ్బుల- ఇసాత వా?"

అనల్నిడ రరతు. 

కుకక అతని చటసూట  తరగుతసూ "భ..భ.."

అసెంది మళళ. 
"ఓహ!  మసెందు  ఒక  లీటర  పల
ఇవతమసెంటవా?!  సరే,  కనివత!"  అని
కిపతసెంరోజు  లాగానే  ఇసెంకో  లీటర  పల
తాగిసెంచడ రరతు. 

పల తాప్రౌగాక తన వరప  చసూససూత  కూరచ్చినల్ని
కుకకను చసూసి విసుకుకసెంటసూ  "ఇసెంక ఏసెం
చసూసాత వ?  చసూసిసెంది  చలేల,  డబుబ్బుల
ఇచెచ్చియియ ఇసెంక!" అనల్నిడ.

కుకక మనసెంగా పడకుసెంది. 

"ఏసెంట,  డబుబ్బుల  ఇవతకుసెండ
పడకునల్నివ?!  లే,  లేచి డబుబ్బుల ఇవత!"
అనల్నిడ రరతు దని దగర్గారకి వళళ. 
కుకక బదదకసెంగా కళళ తెరచి చసూసి,  మళళ
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పడకుసెంది. 

"ఏసెంది  వేషలేసుత నల్నివా?  డబుబ్బుల
ఇవతకుసెండ పడకునల్నివ?!  లే,  మసెందు!"

అనల్నిడ రరతు కోపసెంగా. 

కనీ కుకక కదలలేదు. కనీససెం కళళ కూడ
తెరచి చసూడలేదు. 

దసెంతో  కోపసెం పటటలేని రరతు చేతకసెందిన కరప
ఒకట  తసుకుని  దనిల్ని  కొటేటసెందుకు
మసెందుకు దసూకడ. 

అది  గపహిసెంచిన  కుకక  చటకుకన  లేచి
పరగు పెటటసెంది. రరతు దనివసెంట పడడ డ. 

అతనికి  దరకకుసెండ  తపిత్పసెంచకునే
పపయతల్నిసెంలో కుకక పరగెతుత కుసెంటసూ కొసెండ

కిపసెంద ఉనల్ని పదలోలకి వళళసెంది. 

అయితే సరగార్గా ఆ సమయనికి ఆ పదలోలనే
ఒక  దసెంగ  కూరచ్చిని  ఉనల్నిడ.  అసెంతకు
మసెందు రోజు రాతత  దసెంగతనసెం చేసి తను
తెచచ్చికునల్ని డబుబ్బుని అకకడ కూరచ్చిని లెకక
పెటట కుసెంటనల్నిడ  వాడ.  దసెంగని
చసూడగానే  కుకక  ఆగిపోయి  "భ..భ"

మసెంటసూ అరచిసెంది. 

దని వనకనే పరగెతుత కొసుత నల్ని రరతు "ఏయ!

ఆగు! న డబుబ్బుల ఇచెచ్చియియ మరాయదగా!"

అని  అరసుత నల్నిడ.   మరక్షణసెం  ఆ
దసెంగవాడ  డబుబ్బునసెంతా  అకకడే  వదిలేసి
ఉనల్నిపళసెంగా పరగెతత పోయడ. 

కుకక  ఆ  డబుబ్బుల  చటసూటనే  తరగి  వాసన
చసూడటసెం మొదల పెటటసెంది. 

అసెంతలో అకకడికి చేరకునల్ని రరతుకు చలా
ససెంతోషసెం వేసిసెంది. కుకక అసెంటే మళళ ఓసార
పపమ పుటట కొచిచ్చిసెంది. "ఓహ!  ఇద,  నువత
ఇసెందకటనుసెండీ  చెబుతునల్నిది!   'న దగర్గార
చలా  డబుబ్బుల  ఉనల్నియి,  ఇకకడ
దచిపెటట ను'  అని  చెబుతునల్నివా?  నకు
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అససల అరస్థిమ కలేదు.

'డబుబ్బుల ఇవతను' అసెంటనల్నివేమ, అని
నినుల్ని అపరస్థిసెం చేసుకునల్నిను" అసెంటసూ  వసెంగి
ఆ  డబుబ్బునసెంతా  తసుకొని  మసూటలో
పెటట కునల్నిడ  "రసెండ లీటరల పలక చలా

డబుబ్బు ఇచచ్చివే, ఎలాగ మర?" అసెంటసూ.

కుకక తోక ఊపుతసూ "భ..భ" అనల్నిది.

"సరేలే!  నీ  బాక  ఉసెంచకోనులే.  నీ  బాక
తరేదక  రోజ  నీకు  పల  పోసాత నులే,

సరేన?!" అని తకపితగా నవతకుసెంటసూ   ఇసెంట
దర పటట డ రరతు.

అయితే ఆ తరవాత మళళ రరతుకు ఆ కుకక
కనబడనే లేదు. 

"పపసెం పిచిచ్చిది!  తన దగర్గార డబుబ్బుల లేవని,

మళళ  డబుబ్బుల  ససెంపదిసెంచకునేసెందుకు
వళళ ఉసెంటసెంది!  దని డబుబ్బుల న దగర్గార
ఉనల్నియని అరస్థిసెం కలేదేమ,  దనికి!"  అని
ఇపత్పటక  అనుకుసెంటసూనే ఉనల్నిడ రరతు.

1. మన దేశసెంలో రరలేత పయసిసెంజర కోచ్ లను తయరచేస ఫయక టర ఎకకడ ఉనల్నిది?  పెరసెంబసూర
2. మన దేశసెంలోని మొదట సిమెసెంట ఫయక టరని ఎకకడ నలకొలాత్పర?  మదప్రౌసులో
3. మనదేశసెంలోని ఏ రాషటససెంలో అతయధక అటవీ పప్రౌసెంతసెం ఉసెంది? మధయపపదేశ లో
4. రసెంగసాతమి కప్ ఏ కపడకు ససెంబసెంధసెంచినది? హాక
5. 2016 ఒలసెంపికస ఏ దేశసెంలో జరగాయి? బతజల లోని రయ
6. బుదుద ని జనమసస్థిలసెం ఏది? నేపల లోని లసెంబినీ వనసెం

తెలసా?
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ఈకలకు వచిచ్చిన కళళ
రచన: హిమవరరణ, 8 వ తరగత, రషివాయలీ ససూకల, మదనపలల, చితసూతర జలాల . 
బొమమల : భారర్గావి, రాధా ససూకల ఆఫ్ లరల్నిసెంగ్, అనసెంతపురసెం.

అనగనగా  ఒక  పక్షి  రాజయసెం  ఉసెండేది.  ఆ
రాజాయనికి  రాజు  నమల.  అపత్పటోల  నమల
ఈకల  మీద  ఇసెంత  చకకని  కళళ  ఉసెండేవి
కవ.  అయిన  కూడ  అది  చసూససెందుకు
బాగానే ఉసెండేది.

రాజయసెంలోని పక్షులనీల్ని రోజసెంతా బాగా కషటపడి
తమ  తమ  చేనలలో  పసెంటల  పసెండిసెంచేవి.

అసెందరసూ  ఆనసెందసెంగా  నివసిసెంచేసెందుకు

అవసరమెరననిల్ని గిసెంజలల్ని ససెంపదిసెంచేవి.

ఒకసార  ససూరయ  భగవానుడికి  ఒక
అనుమానసెం  వచిచ్చిసెంది:  'భసూలోకసెంలో  ఇనిల్ని
రాజాయల  ఉనల్నియి  కద,  ఎకకడరన
మసెంచితనసెం అనేది ఉనల్నిద?' అని. 

అసెందుకని  ఆయన  మారవేషసెం  వేసుకొని,

ఈ పపపసెంచసెంలోని అనిల్ని   రాజాయలసూ తరగి,

అకకడి  పపజలల్ని,  రాజులల్ని  పరక్షిదద్ద మని
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బయలదేరాడ.  

కనీ ఏ రాజయసెంలో చసూసిన అకకడి పపజలలో
గాని,  రాజులోల  గానీ  ఎకకడ  మసెంచితనసెం
కనబడలేదు  ససూరయభగవానుడికి.  అటల
తరగుతసూ  తరగుతసూ  నిరాశపడి,  చివరకి
మన పక్షి రాజయసెం చేరకునల్నిడ ఆయన. 

రాజయసెంలోకి  అడగు  పెటటన  వసెంటనే
అనిపిసెంచిసెంది:  "ఇకకడ  ఎవరకో  ఒకకరకి
మసెంచితనసెం ఉసెంది ఖచిచ్చితసెంగా!"  అని.  కనీ
ఆ  మసెంచివాళళవరో  కనుకుకనేదటల ?
అసెందుకని ఆయన మళళ వేషసెం మారాచ్చిడ.

ఈసార  ఆరోగయసెం  బాగా  లేని  పక్షిగా

మారాడ.   ఇసెందుప డికి చెపిత్ప,  ఒక పెదద్ద గాల
వానను కూడ తెపిత్పసెంచడ. ఆ పెరన ఆయన
"తుఫను వసతసెంది-  తల  దచకునేసెందుకు
కొసెంచెసెం  తావ  ఇవతసెండి  తలీల!"  అసెంటసూ
గసూడ-గసూడ తరగాడ. 

కొతత  పక్షిని చసూడగానే రాజయసెంలోని పక్షులనీల్ని 
తలపుల  వేససుకునల్నియి.  "మా  ఇలల
చినల్నిది"  అని  ఒకట  అసెంటే,  "పిలలల
నిదతపోతునల్నిర" అని ఒకట అనల్నిది- తపిత్పసత,
"లోపలకి రా, పరేలదు" అని ఏ పక్షీ  అనలేదు.

"అనిల్ని  గసూళసూళ  తరగేసాను-  ఇపుత్పడ  ఇక
మిగిలసెంది  నమల  ఒకకటే"అని,

ససూరయభగవానుడ నమల దగర్గారకి వచచ్చిడ. 

రాజభవనసెం  దగర్గారకి  చేరకునల్నిడ  లేద,

నమల  తనసెంతట  తానే  ఆయనిల్ని  లోపలకి
పిలచ్చి,  తల  తుడచకునేసెందుకు తువాతల
ఇచిచ్చిసెంది.  "ఇసెంత  గాలవానలో  బయటకి
ఎసెందుకు వచచ్చివ?"  అని అడిగి, "ఈ పక్షికి
భోజనసెం ఏరాత్పటల , పడక ఏరాత్పటల  చేయసెండి;

డకటరగారని ఒకసార వచిచ్చి చసూడమనసెండి"

అని ఆదేశసెంచిసెంది పనివాళలను.  
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అపుత్పడ  ససూరయభగవానుడ  తన  ససెంత
రసూపసెం ధరసెంచి  "ఓ నమలీ!  ఇపత్పట వరకూ
నేను  పపపసెంచసెంలోని  అనిల్ని  రాజాయలసూ
తరగాను. పపతచోట సమసయలోల ఉనల్ని పరల
వేషసెం  వేసాను.  రాజయసెంలో  ఎవరరన
అటల సెంటవాళలని  'గమనిసాత రా,  పటటసెంచ-

కుసెంటరా,  కొసెంచెమెరన  కపడతారా'  అని
పరక్షిసెంచి  చసూసాను.  ఎవతరసూ  పటటసెంచకో-

లేదు.  పపతవాళసూళ  "మసెం  చలా  కషట లోల
ఉనల్నిసెం;  మా సమసయలే  తరేచ్చివాళళ  లేర"

అనుకుసెంటసూ  తమలో  తామ  మనిగి
ఉనల్నిర  కనీ,  ఇతరల  బాధల  పటల
కరణను వయకతసెం చేసిన వాళళ లేర. 

నకు  నినుల్ని  చసూసత  చలా  గరతసెంగా
అనిపిసెంచిసెంది.  రాజుగా నువత నీ  బాధయతని
విసమరసెంచటసెం లేదు. నీకదరన వరసెం ఇవాతలని
ఉసెంది. ఏసెం కవాలో కోరకో!" అనల్నిడ. 

నమల  ఆయనకు  నమసకరససూత  "సాతమీ!

నకు వేరే ఏ  కోరక లేదు-  న రాజయసెంలో
ఎవరక  కషటసెం  కలగకుసెండ  చసూసుకోవటసెం

తపత్ప.  అయితే నకునల్ని  ఈ రసెండ కళసూళ
సరపోవటేలదు  ఇసెంత  పెదద్ద  రాజాయనిల్ని
పరపలసెంచటనికి. అదకకటే నకు కనిపిసెంచే
వలత" అనల్నిది.

ససూరయభగవాడ "ఓ! సరే! ఇదిగ తక్షణసెం నీ
ఈకల  మీద  కళళ  పపసాదిసుత నల్నిను.  నీ
రసెండ కళళతో నువత పపపసెంచనిల్ని చసూసాత వ;

అదే  సమయసెంలో  నీ  ఈ  వయీయ  కళళనీ
పపపసెంచసెం  చసూసుత సెంది.  నీ  ఈకలకునల్ని  ఈ
కళళ పక్షులకు ఆదరశ్శసెంగా నిలసాత యి" అని
మాయమెరపోయడ.  అటల  వచచ్చియి,

నమల ఈకలకు ఇసెంత చకకని కళళ!
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రాజుగార కోత
పసెంచతసెంతపసెంలో భాగసెంగా చెపుత్పకునే ఈ కథని మళళ  ఓసార గురత  చేసాడ జయపపకష-  "అసెందుక
మసూర ర్ఖులతో చనువ మసెంచిది కదు" అసెంటసూ.

రచన : యస .జయపపకష , 3 వ తరగత, కప స  వరడ ససూకల , గుసెంటసూర

అనగనగా  ఒక  రాజుగార  ఉసెండేవార.

ఆయనకి  ఒక  పెసెంపుడ  కోత  ఉసెండేది.  ఆ
కోత చలా మసూర ర్ఖుసెంగా ఉసెండేది.

కనీ రాజు గారకి మాతపసెం కోత అసెంటే చలా
ఇషటసెం.  కోతకి  కూడ  రాజుగారసెంటే  చలా
పపమ.

ఆ  కోతని  ఎవతరసూ  ఎపుత్పడూ  కటేటసవాళళ
కదు.  రాజుగార గదిలోకి కూడ ఎపుత్పడసెంటే
అపుత్పడ వళళ వచేచ్చి సతచచ్ఛ ఉసెండేది దనికి. 

ఒకరోజు రాజుగార నిదతపోతునల్నిర.  పపకకనే
కూరచ్చిని, ఆయనేల్ని చసూససూతనల్నిది కోత.

అసెంతలో  రాజుగార  భుజసెం  మీద  ఈగ



కొతతపలల                                                                    40                                                                  డిససెంబర 2017

వాలసెంది. కోత ఈగను  తోలసెంది. కనీ ఈగ
పోలేదు.  మళళ  మళళ  రాజుగార  మీద
వాలతసూనే ఉసెంది.

చెయియ మీద వాలసెంది.  మళళ వచిచ్చి నుదుట
మీద వాలసెంది.  కోత తోలగానే ఎగిర పదసెం
మీద వాలసెంది.  కొసెంచెసెం ఎగిర వచిచ్చి ఈసార
రాజుగార మకుక  మీద వాలసెంది. 

'రాజుగారకి  నిదప్రౌభసెంగసెం  అవతుసెందే'  అని
కోతకి కషటసెం వేసిసెంది.

అసెంతలో దనికి ఒక ఆలోచన వచిచ్చిసెంది. 

వసెంటనే  వళళ  గడకు  వేపలాడతునల్ని  పెదద్ద
కతతని  ఒకదనిల్ని  తసుకుని  వచిచ్చి  రాజుగార
దగర్గార కూరచ్చినల్నిది. 

ఈసార  ఈగ  రాజుగార  మీద  వాలన
మరక్షణమ ఆ ఈగ మీద దడి చేసిసెంది. 

ఈగ  తపిత్పసెంచకునల్నిది;  కనీ  రాజుగారకి
మాతపసెం బాగా గాయల అయయయి!

రాజుగారకి  ఇపుత్పడ  బుదిద  వచిచ్చిసెంది.

తెలవిలేని  వాళలకి  అధకరసెం  ఇసత  కషట ల
తపత్పవని అరస్థిసెం అయియసెంది.

1. G.S.T. విసతరణ?                 జ) గుడస అసెండ సరతసస టకస (వసుత వల-సవల పనుల్ని) 
2. మన రాషటససెంలో మిరప పసెంట విసీతరషసెం ఏ జలాల లో ఎకుకవ?           జ) గుసెంటసూర జలాల
3. పెనల్ని నది దేని ఉపనది? జ) కకషష నదికి
4. విసెంధయ పరతతాల ఏ రకపు కొసెండల?  జ) మడత పరతతాల
5. ఆదికవి ననల్నియ ఏ రాజు ఆసాస్థి న కవి? జ) రాజరాజనరేసెందుప డ
6. అకబ్బుర ఆసాస్థి నసెంలోని పపసిదద గాయకుడ ఎవర? జ) తాన సన
7. అకబ్బుర నమా రచిసెంచినది ఎవర?   జ) అబుల ఫజల
8. కవి వతసలడ అని బిరదునల్ని రాజు ఎవర? జ) హాలడ
9. పరగాసెంచిన కశీ విశతనథ ఆలయసెం ఎకకడ ఉనల్నిది?  జ) వారణాసి
10. మానవ శరరసెంలో అత చినల్ని ఎమక ఉసెండే భాగసెం ఏది? జ) చెవి

తెలసా?
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నిజసెం చెబుదసెం!
రచన : చతురయ, 7 వ తరగత, రషివాయలీ ససూకల , మదనపలల, చితసూతర జలాల .

కరతక  ఒక  అలలర  పిలలవాడ.  వాడ,  వాళల
అమమ  ఇదద్దరసూ  ఒక  టౌన షిప్  చివరోల
ఉసెండేవాళళ.  వాళల  టౌన షిప్ లో  వాళళసెంతా
చదువకునేసెందుకు ఒక ససూకల ఉసెంది. కరతక
ఆ ససూకల లోనే చదువతాడ. 

కరతక  బాగానే చదువతాడగానీ, వాడికి చెడడ
అలవాట  ఒకట  ఉసెండేది:  సల్నిహితుల
వసుత వలల్ని  వాడ  దసెంగలసెంచేవాడ.  వాళళ
పెనుల్నిల,  పెనిసళళ,  ఇరేజరల  ఏవి  దరకితే
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అవి- మాయసెం చేససవాడ. 

ఈ ససెంగత తెలసాక వాళల అమమ వాడికి చలా
సారల  చెపిత్పసెంది  "ఒరే!  వేరేవాళల  వసుత వల
తసుకోకూడదు;  మళళ  వాళళ  ఏడసాత ర
కద! మనకు ఏమెరన వసుత వల కవాలసెంటే
మనమ  ససెంతగా  కొనుకోకవాల"  అని.

అయిన వాడ వినేవాడ కదు.

అటల  చలా  మసెంది  పిలలల  వసుత వల
పోయినర.  చివరకి  వాళల  తరగత
ఉపధాయయుడ  నిశచ్చియిసెంచకునల్నిడ-

"ఈ  పని  ఎవర  చేసుత నల్నిరో  తపత్పక
కనుకుకసెంటను" అని. 

ఆ  రోజున  ఆయన  తరగతలోనికి  రాగానే
పిలలల  కొసెందర  లేచి  కసెంపెలయిన  చేసార.

"మా  వసుత వలనీల్ని  పోతునరన  సర,  ఎవరో
తసుకళళపోతునల్నిర!" అని.

ఆయన  కొసెంతసపు  "ఆసితహకుక"  గురసెంచి
మాటల డి,  "సరేలెసెండి!  నకు  ఇటల సెంట
పనులనీల్ని  ఎవర  చేసుత నల్నిరో  మసెందుగానే
తెలసు.  అయితే  అసెందర  మసెందసూ
వాళళవరో చెపత్పసత  మర  వాళళ  చలా బాధ

పడతార- అసెందుకని, పపసుత తానికి వాళళ పర
బయట పెటటటసెం  లేదు.  ఒక  పని  చేసాత ను-

సాయసెంతపసెం  వరకూ  సమయసెం  ఇసాత ను.

ఆలోగా వాళళ ససెంతసెంగా మసెందుకొచిచ్చి, న
మసెందు  నిజసెం  ఒపుత్పకుసెంటే,  ఇక  వాళళను
ఏమీ  అనను.  అటల  ఎవతరసూ  మసెందుకు
రాకపోతే  అపుత్పడిసెంక  చెయయగలగేది
ఏమసెంది,  వాళల పర ఏసెంటో నేనే చెపత్పసాత ను
అసెందరమసెందసూ!" అనల్నిడ.

దసెంతో కరతక కి భయసెం వేసిసెంది.

అసెందరమసెందసూ తన పర చెబితే పిలలలసెంతా
తనని  ఎగతాళ  చేసాత ర,  పర  పెడతార.

దనికసెంటే  వళళ  ఉపధాయయుడి  మసెందు
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నిజసెం  ఒపుత్పకోవటసెం  మసెంచిది"

అనుకునల్నిడ. 

ఆరోజు తను ఇసెంటకి వళళ మసెందు కరతక 
ఉపధయయుడి  దగర్గారకు  వళళ   నిజసెం

చెపత్పడ.  క్షమిసెంచమని  అడిగాడ.  కరతక 
తనసెంతట  తానే  నిజసెం  చెపిత్పనసెందుకు
ఉపధాయయుడ  చలా  ససెంతోషిసెంచడ.

"నువత  తసుకునల్ని  వసుత వలనీల్ని  రేపు  తరగి
ఇచేచ్చియి.  మళళ  ఎపుత్పడూ   ఇతరల
వసుత వలను  దసెంగిలసెంచకు-  సరేన?!"  అని
చెపత్పడ. 

"సరే" అని, ఆయన చెపిత్పనటేల చేసాడ కరతక.

ఆ  తరాతత  అతను  ఇక  మళళ  ఎపుత్పడూ
ఇతరల వసుత వలను దగలసెంచలేదు. 

అతనిలోని మారత్పని  చసూసి   వాళళ  అమమ
కూడ చలా ససెంతోషిసెంచిసెంది.

1. మనసెం వాడే కరనీస నోటల పెరన ఎవర ససెంతకసెం ఉసెంటసెంది?            జ) రజరత బాయసెంకు గవరల్నిర 
2. భసూమి ససూరయడి చటసూట తరగుతుసెందని కనుగొనల్ని పశచ్చితయ శసత సవేతత? జ) కోపరల్నికస
3. పలలోని కొ క్రొవత పదరస్థిసెం ఏ సమయసెంలో తగుర్గాతుసెంది?                          జ) వేసవికలసెంలో
4. పపపసెంచసెంలోకలాల  లోతెరన సరసుస ఏది?      జ) బరకల సరసుస
5. మన దేశసెంలో కరనీస నోటలను ఎవర మదితసాత ర?  జ) రజరత బాయసెంకు
6. తొల కకతయుల పోషిసెంచిన మతసెం ఏది? జ) దిగసెంబర జరనసెం

తెలసా?
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తెలవరన కోరక
రచన: మనిక, 8 వ తరగత, కలలసెం అసెంజరడిడ విదయలయ, మదీనగసూడ, హెర దరాబాదు.

చలా కలసెం కిపతసెం ఒక రాజుగార ఉసెండే-

వార.  ఒకసార ఆయన వేటకి వళళ,  తరగి

వససూత వససూత,  మధయలో రథసెం దిగి ఒసెంటరగా
అడవిలోకి వళళర. 

ఆ  సమయసెంలో  అకసామతుత గా  పుల  ఒకట
రాజుగార మీదికి దసూకిసెంది. 

రాజుగార  పరవారసెం  ఎవతరసూ  దగర్గారోల  లేర.

అయితే అటగా వళత నల్ని సల్నిహితుల ఇదద్దర
తమ  పప్రౌణాలకు  తెగిసెంచి  పులని
ఎదురకనల్నిర.  చేతులతోటే పోరాడి, పులని
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పరదప్రౌలార. రాజుగారని కపడర. 

రాజుగార  వాళళదద్దరనీ  చలా
మెచచ్చికొనల్నిర.  వాళళను  రాజధానికి
ఆహాతనిసెంచర.  వాళలకొక  చకకని  విసెందు
ఏరాత్పట చేశర. విసెందు పూరతయిన తరాతత
వాళళదద్దరనీ చెరక కోరక కోరకోమనల్నిర.

మొదటవాడ  అనల్నిడ:  "అయయ!  నేను,

న  కుటసెంబసెం  నివసిసెంచేసెందుకు  ఇపుత్పడ
ఉసెంటనల్ని ఇలల  సరపోవటేలదు.  నకు ఇసెంక
పెదద్ద ఇలల  ఒకట కటటసెంచి పెటటసెండి" అనల్నిడ. 

రాజుగార  సరేననల్నిర.  దసెండనధడిని
పిలచి,  అతని  కోరకను  నరవేరచ్చిమని
ఆదేశసెంచర.

ఇక రసెండవవాడ "మహా రాజా! ససెంతోషసెంగా
జీవిసెంచేసెందుకు  అవసరమెరనవనీల్ని  ఉనల్నియి
నకు. అయితే నది ఒకకటే కోరక- తమర
ఒకసార మా ఇసెంటని ససెందరశ్శసెంచి, మాఇసెంట
భోజనసెం సీతకరసెంచల అనేది" అనల్నిడ. 

"సరే!  తపత్పక  వసాత సెం"  అని  అతనికి  మాట
ఇచిచ్చిన  రాజుగార  "తగిన  ఏరాత్పటల

చేయసెండి" అని మసెంతతని ఆదేశసెంచర.

రాజుగార  ఆదేశల  పపకరసెం  దసెండనధడ
మొదట  వాడికి  చకకని  ఇసెంటనొకదనిల్ని
కటటసెంచడ. అతని కోరక నరవేరసెంది. 

అయితే మసెంతతగారకి మటకు రసెండవవాడి
కోరక  తరచ్చిటసెంలో  సమసయల
ఎదురయయయి.  రసెండవవాడి  ఇలల  చలా
చినల్నిది;  వాళల  గాప్రౌమానికి  వళళ  రోడడ ,  వాడి
ఇసెంటకి  వళళ  రోడల  కూడ  అనీల్ని  పూరతగా
గుసెంతల  పడి  ఉనల్నియి.  ఇక  రాజుగార
తనగలగే ఆహారసెం అకకడ దరకటల  లేదు;

నీళళ కూడ మరకిగా ఉనల్నియి.

దసెంతో మసెంతతగార ఆలోచిసెంచి,  "అయయ! 
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నకు  ఒక  ఐదు  నలల  సమయసెం
ఇపిత్పసెంచసెండి"  అని  రాజుగారని  వేడకొని,

యువకుల  ఉసెండే  ఊరకి  రోడడ
వేయిసెంచడ. 

గాప్రౌమసెంలోని రోడలనిల్నిటనీ సరచేయిసెంచడ,

గాప్రౌమసెం మొతాత నిక రక్షిత మసెంచినీట సౌకరయసెం
ఏరత్పరచడ,  రసెండవవాడికి పెదద్ద ఇలల  ఒకట
కటటసెంచడ,  కవలసిన  కూరగాయలనీల్ని
పసెండిసెంచకునేసెందుకుగాను  పెదద్ద  తోటను
ఒకదనిల్ని  కటయిసెంచడ,  మొతాత నీల్ని
సరాతసెంగ  సుసెందరసెంగా  తయర
చేయిసెంచడ.

రసెండవ  వాడి  కోరక  పుణాయన  గాప్రౌమసెంలోని
పపజలసెందరక మల జరగిసెంది.   "రాజుగారకి
భోజనసెం  పెటటటసెం"  వలల  గాప్రౌమానికి  ఎసెంత
లాభమ  ఊళళ  వాళలసెంతా  చలా  కలసెం
పట చెపుత్పకునల్నిర.

పడపు కథల
1. గుడిచటసూట తరగి గుళళ నీళళ పోసిసెంది, ఏసెంటది?

2. నగసతరానికి లసెంగని నగేసెందుప డ. నిపత్పసెంటకుసెంటే బుసుసమసెంటడ. ఎవడ వాడ? 

3. ససూరయడ చసూడని గసెంగ, చకల ఉతకని మడగు. ఏసెంటబాబ్బు, అది? 

4. పసెంచిన దయయసెం, పోయినచోట పపతయక్షసెం! ఏసెంటది చెపుత్ప?
5. నలలకుకకకు నలగు చెవల! అదేసెంటో కనుకోక?

6. ఒకక కుకకకు బసెండడ పగుల. ఏసెంటది? 

జవాబుల: 1. టసెంకయ 2. చిచచ్చి బుడిడ 3. కొబబ్బుర కయ నీళల  4. నీడ  5. లవసెంగసెం  6. మసెంచసెం
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షహన
రచన : శ జ. రవి కిరణ ;    పపచరణ : మసెంచి పుసతకసెం-తాన  ఫోన: 9490746614;     వల :30 రసూ. 

సిరయ దేశసెంలో అసెంతరయదదసెం జరగుతోసెంది. సరనయనికి, తరగుబాట దరలకి
మధయ తవపమెరన యుదదసెం..  అమెరక వాళల  తరగుబాట దరల పక్షసెం,  రషయ
వాళల  సరనయపు పక్షసెం..చమర నిలతల కోససెం అధపతయపు పోర.. 

అసెందర పపజలలాగే పనల్నిసెండేళల షహన కూడ వీళలసెందర నడమన చికుకకునల్నిది.

తసెండిత  అజార  మాజీ  సరనికుడ.  తరగుబాట  దరల  అతనిల్ని  సరనిక  రహసాయల  కోససెం,

సరనికుల తరగుబాట దరల రహసాయల కోససెం వేధసుత సెంటర. 

మసెందుచసూపు గల అజార షహన కు ధరరయసెంగా బతకలని నేరత్పసెంచడ. మారరల  ఆరటస్సై లో శక్షణ
ఇచచ్చిడ. తుపకి పటట కోవడసెం నేరత్పసెంచడ. ఆతమరక్షణ ఎలా చేసుకోవాలో చెపత్పడ. అతను
ఊహిసెంచినటట గానే, ఆ శక్షణ మధయలోనే  సరనయసెం అతనిల్ని ఎతుత కళలసెంది; చసెంపసిసెంది కూడ! 

ఒకవరపున సరనయసెం నుసెండి, మరో వరపున తరగుబాట దరల నుసెండి తపిత్పసెంచకుసెంటసూ షహన
ఓ బాలకల శబిరసెం చేరతుసెంది.  తోట బాలకలల్ని,  గాప్రౌమపపజలల్ని,  యువకులల్ని కూడగడతుసెంది.

నయకురాల అవతుసెంది.  పపజలసెంతా సతతసెంతపసెంగా నిలబడి అణచివేతని ఎదురకనేసెందుకు
వయహాల  రచిసుత సెంది.   చివరకి  సిరయ  మొతాత నిల్ని  పపజల  వశసెం  చేసుత సెంది.   "పిలలలకు
కవలసిసెంది యుదద ల కదు-చదువల"  అని నినదిసుత సెంది.

తాన-మసెంచి  పుసతకసెం  వార  బాల  సాహితయపు  పోటీ  2017  లో  బహుమత
పసెందిన ఈ అదుద్భుత సాహస నవల, 8-9-10 తరగతుల పిలలల కోససెం. బాగుసెంది.

తపత్పక చదవాలసన మసెంచి పుసతకసెం!

పుసతక సమీక్ష
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మారన గీత
"మన  మఖనిల్ని  మనసెం  అదద్దసెంలో  చసూసుకుని  సరచేసుకునల్నిటల ,  మన  మనసుసలల్ని  కూడ  మనమ
పరశీలసెంచకొని  సరదిదుద్ద కోవాల.  ఎపుత్పడూ  నిజానేల్ని  పలకటసెం,  అహిసెంసాయుతసెంగా  పపవరతసెంచటసెం
అలవరచకొని ఆదరశ్శ పరలసెం అవాతల" అని చెబుతసూ ఈ కథ వాప్రౌసి పసెంపర అమమమమ గార.

రచన : శమత ఆదసూర హెర మావత, విశప్రౌసెంత పపధానోపధాయయిని, బసెంగుళసూర.

సీత-  గీత  ఇదద్దరసూ  పమరప  పఠశలలో
ఏడతరగత  చదువతునల్నిర.  ఇదద్దరసూ
నిజసెంగా చలా తెలవరనవాళళ;  ఇదద్దరకి ఇదద్దరే
పోటీ.

ఐతే  గీతకు  మటకు,  సీత  అసెంటే  కసత
అససూయ.  కరణసెం  సీత  తనకసెంటే  'మసెంచి
ఛాయ'లో,  అసెందసెంగా  ఉసెండటసెం;  ఆమె

వసెంటప కల  ఇసెంత  పడవగా,  వసెంకల
వసెంకలగా  ఉసెండటసెం;  ఆమె  అసెందరతోటీ
కలపుగలగా మాటల డటసెం- "తనకు ఇవేవే
లేవ;  ఇవనీల్ని  సీతకు  ఉనల్ని  అదనపు
అర ర్హతల!" అని గీతకు కొసెంచెసెం కుళళ. 
గీత  కసత  ధనవసెంతుల  బిడడ.  అసెందుక
అసెందరతో  అసెంత  కలవదు.  అయిన
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అసెందరసూ  తనవసెంటే  ఉసెండలని  ఆశసుత సెంది.

సీత  అటల  కదు-  తనది  మధయతరగత
కుటసెంబసెం.  అసెందుకనేమ,  మర
అసెందరతోటీ చకకగా కలసుత సెంది.  ఎవరకి ఏ
సాయసెం  కవాలనల్ని  అడగకుసెండనే
చేససుత సెంటసెంది.  పిలలల  అసెందరసూ  సీతా‘ !

సీతా!’ అసెంటసూ ఆమె వసెంటే ఉసెంటర.

ఒకసార వాళల కల స  పిలాల డ భాసకర ఆటలోల
కిపసెంద పడడ డ.  వాడి చేయి వాచి పోయిసెంది-

దసెంతో  వాడ  పది  రోజుల  పట  నోటస
వాప్రౌసుకోలేకపోయడ.

అయితే వాడ అడకుకసెండనే వాడి నోటస

వాప్రౌసిపెటటసెంది  సీత.  మరోసార  వాళల
సల్నిహితురాల  మాలతకి  జతరసెం  వచిచ్చిసెంది-

వారసెం  పట  తను  ససూకలకు
రాలేకపోయిసెంది  పపసెం.  సీత  ఆ  పపకు
కూడ  తానే  నోటసలనీల్ని  వాప్రౌసి  ఇవతటమ
కక,  వాళల  ఇసెంటక  వళళ,  కల సులో  జరగిన
పఠాలనీల్ని చెపిత్పసెంది.  ఇటల  ఎపుత్పడూ ఎవరకో
ఒకరకి,  అడగకుసెండనే  సాయసెం
చేససుత సెంటసెంది  తను.  అసెందుకనే  అసెంతా
సీతను  ఇషటపడతార;  కనీ  గీత  మాతపసెం
'అబబ్బు! ఈ పద బుధద ల సీతతో చసుత నల్నిసెం!'

అని విసుకుకనేది.

"బడిలో  పిలలలసెంతా  అసెందరసూ  లెరబతర
పుసతకల  చదవాల"  అని  వాళల  హెడమసటర
గారకి గటట కోరక. పిలలలకు పుసతక పఠనసెం పటల
ఆసకిత  పెసెంచలని,  ఆయన  కొతతగా  ఒక
పపతపదన  చేసార:  పపత  కల సు  పిలలలకూ
వాళళ వాళల సాస్థి యికి తగినటల  కొనిల్ని పుసతకల
ఇసాత ర.  వాళళ  వాటని  అనిల్నిటనీ  చదివి,

ససెంత  మాటలతో  ఒక  నోటస  తయర
చేయల.  ఏ  వారానికి  ఆ  వారసెం,  తమ
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నోటసను  కల స టీచర  గారకి  చసూపిసెంచల.

అటల  పుసతకల  బాగా  చదివి,  నోటస
తయర  చేసిన  వాళలకు  ససెంవతసరాసెంతాన
మసెంచి బహుమతుల ఇసాత ర!  

ఆ కపమసెంలో వీళలకి "గాసెంధీగార ఆతమ కథ-

సతయశోధన" పుసతకసెం ఇచచ్చిర.

తెలవరన  గీత  రోజ  మఫెరఫ్ఫై  పజీల  వరకూ
చదివేసది.  ఆపెరన  "నువత  ఎనిల్ని  పజీల
చదివేసావ?"  అని  కనిపిసెంచిన  వాళలనలాల
అడిగేది.  "నువతనోల్ని పజీ?"  అని వాళ లవరరన
అడిగితే తను మటకు  "నేను రోజుకు పది
పజీల కూడ చదవలేకపోతునల్నిను..  మీరే
నయసెం" అని చెబుతుసెండేది.  

కనీ రహసాయల ఎసెంత కలసెం దగుతాయి?

ససెంగత బయట పడనే పడిసెంది.  ఒకసార గీత
నసూటయభరయవ  పజీ  చదువతుసెండగా
చసూసిన  పప  ఒకమె,  సీతకు  ఆ  ససెంగత
చెపిత్ప- "ఎసెంత మసపు పిలోల చసూడ. తనేమ
ఎకుకవ  చదివేసి,  మనసెందరసెం  తకుకవ
చదవాలనే కద, ఈ పప ఇటల  చేసుత నల్నిది?!"

అనల్నిది.  సీత  తేలకగా  నవేతససూత  "ఎవరకి
వాళలసెం,  మనకు  వీలెరనసెంత  మన సెం
చదువదసెం.  దీనిలో పోటీ అవసరసెం లేదు!"

అనేసిసెంది.  

ఆరోజు  పిలలల  బడి  నుసెండి  ఇసెంటకి  వళళ
సమయనికి  పెదద్ద  సుడిగాల  వీచిసెంది.  గీత
కసెంటోల  దుమమ  పడి,  కళళ  ఎరపగా  అయి
వాచయి.  మరనడ  తను  బడికి
రాలేకపోయిసెంది.

సాయసెంతపసెం  బడి  ఐపోగానే  వాళళసెంటకి
వళళసెంది  సీత-  "బడికి  ఎసెందుకు రాలేదు?"

అని అడిగేసెందుకు. 

ఆ సమయనికి గీత ఇసెంటోల పడకొని ఉసెంది.

వాళళమమ కసెంటోల మసెందు వేసుత నల్నిది.
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"బాగునల్నివా, సీతా?" అని పలకరసెంచి,

"ఇదిగ,  చసూడ,  మీ ఫెపసెండ సీత వచిచ్చిసెంది,

నీ కోససెం"  అనల్నిది గీత వాళలమమ.  గీత కళళ
తెరవకుసెండనే  "ఏసెం సీతా!  న కళళ బాగా
వాచినర  అని,  చసూసి  ససెంతోషిసెంచేసెందుకు
వచచ్చివా?!" అసెంది కోపసెంగా. 

సీత  నవిత  "కదు  గీతా!  నువత  ఇసెంక
గాసెంధీగార ఆతమకథ పూరత చేయలేదు కద?!

రేప  మనసెం  నోటస  సబిమట  చేయల.

అసెందుకని  నీకు  చదివి  పెటట  పోదమని
వచచ్చిను" అసెంది. 

సీత మసెంచి బుదిద,  అడకుకసెండనే అసెందరక
సాయసెం చేస మనసుస గీతకు తెలస కనుక

లోలోపల ససెంతోషపడిసెంది గీత. 

ఆలోగా  సీత  తన  దగర్గారనల్ని  గాసెంధీగార
ఆతమకథ పుసతకసెం తసి "ఎనిల్ని పజీల చదివావ
గీతా?! ఆ పజీ నుసెండే గటటగా చదువతాను.

నువత  జాగపతతగా  విని,  చెబితే  నీ  నోటస
కూడ నేనే వాప్రౌసి పెడతాను" అనల్నిది. 

గీత  ఆలోచనలో  పడిసెంది-  "నిజానికి  తను
పుసతకసెం చివరకి వచిచ్చిసెంది..  కనీ ఆ ససెంగత
ఎవతరతోటీ చెపత్పలేదు- 'ఏద,  ఊరక నలభర-
యభర  పజీల  చదివా'  అనల్నిటల  చెపిత్పసెంది.

మర  ఇపుత్పడ  ఈ  సీతకి  అసల  ససెంగత
తెలసిపోతే ఎలాగ? కనీ ఇపుత్పడ తను నిజసెం
చెపత్పలేదనుకో,  మర  నోటస  ఎవర
రాసిపెడతార?  ఇదేద  పెదద్ద  సమసయ  వచిచ్చి
పడిసెందే!" అని. 

చివరకి  అయిషటసెంగానే,  తపత్పదనల్నిటల ,  తను
చదివిన  పజీ  నసెంబర  చెపత్పసిసెంది.

"ఇసెంతవరకూ  వచచ్చివా?"  అని  సీత
ఆశచ్చిరయపడతుసెంది అనుకునల్ని గీతకు నిరాశ
ఎదురరసెంది. సీత ఏమీ అనలేదు. తను చెపిత్పన
పజీ  తసి  చదవటసెం  మొదల  పెటటసెంది.
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చదవటసెం అయయక, నోట బుక తసుకుని  "
చెపుత్ప గీతా, నోటస వాప్రౌసి పెడతాను"అసెంది.

గీత చెపిత్పనదసెంతా చకకగా రాసి పెటటసెంది సీత. 

అసెంతా  అయి  చివరకి  మగిసుత సెండగా  సీత
అడిగిసెంది- "గీతా!  గాసెంధీగార ఆతమకథనుసెండి
మనసెం నేరచ్చికోవాలసన మఖయమెరన విషయసెం
ఏసెంట?" అని. 

గీత చెపిత్పసెంది కళళమసూసుకునే-  "ఏమసెంది
సీతా!  మనసెం  ఆయనలా  గొపత్ప  పర
తెచచ్చికోవాల" అని. 

"కదు గీతా!  మనసెం కూడ ఆయన లాగా
సతయవాదులగా అవాతల:  ఎనల్నిడూ ఎవతరక
అసతయసెం చెపత్పకూడదు. 

ఎవతరక  అపకరసెం  తలపెటటకూడదు:

అహిసెంసా  మసూరత లమవాతల.  అసెందుకనట,

హెడమసటర  గార  మనకు  ఈ  ఆతమకథ
పుసతకనిల్ని ఇచిచ్చిసెంది. "మన పపవరతనను మనమ
సరదిదుద్ద కోవాల;  సమాజసెంలో  మసెంచి
పరలగా  ఎదగాల"  అని  రాయమనల్నిర.

ఇదిగ నీ నోటస! నువత చెపిత్పన దని చివరోల
నేను ఈ వాకయలల్ని కూడ చేరేచ్చిసానులే. 

మర రేపు వసాత వగా, ససూకలకు?! నువేత
టీచర  గారకి  ఇచేచ్చియచచ్చి!"  అసెంటసూ తన
చేతలో నోటస పెటటసెంది సీత.

గీత  చపుత్పన  సీత  చెయియ  పటట కుని  "సార
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సీతా!  నీ  పటల  అససూయతో  పపవరతసెంచను;

అబదద ల  చెపత్పను;  నినుల్ని  బాధ
పెటట లనుకునల్నిను.  ననుల్ని   క్షమిసెంచ"

అనల్నిది.

"ఏమీ పరేలదులే గీతా! 'మన తపుత్పను మనమ
తెలసకుని, మనలల్ని మనసెం సరదిదుద్ద కోవటమ
ఉతతమ  లక్షణసెం'  అని  హెడమసటరగార

చెబుతుసెంటర  కద!  దనోల  నువత
మసెందునల్నివ!  ఏసెం  పరాతలేదులే!  వసాత ను
మర!  ఆలసయసెం  అవతునల్నిది"  అసెంటసూ
కదిలసెంది సీత, ఇసెంటకళళసెందుకు. 

ఆ తరాతత గీత చలా మారసెంది.  తోటవాళల
గురసెంచి  దయతో  ఆలోచిసెంచసాగిసెంది.

అసెందరతోటీ బాగా కలసిపోయిసెంది.

టీచర : ఏసెంటప్రౌ రవీ!  తలనొపిత్ప, దగుర్గా, పడిశసెం అని చెపిత్ప బడి ఎగొర్గాటట వ, కనీ సినిమాకు వళళవట?

రవి : అవనసెండీ,  సినిమా యడస లో వీటకి  ఏసెం మసెందు వేసుకోవాలో చసూపిసాత రని, వళళనసెండి.

ఆసుపతతలో చవ బతతుకుల మధయ ఉనల్ని ఒకయన భారాయ పిలలలల్ని దగర్గారకి పిలచడ:

భారయతో : ఇదిగ, నేను పోయక, నువత కూకట పలలలో ఉనల్ని పది అపరట  మెసెంటస  తసుకో!

పెదద్ద కొడకుతో : నువత దిల సుఖ నగర లోని మసూడ షపిసెంగ్  మాలస , ఒక గుడి తసుకో!

రసెండ కొడకుతో : నువత మెహదీ పటల్నిసెంలోని రసెండ టసెంపులస  తసుకో!

చినోల్నిడితో :  ఒరేయ ! నువత లకడికపూల లోని రసెండ కలనీల తసుకో!

కూతురతో : తలీల! నువత శనగర  కలనీలోని రసెండ సీతట షప్స  తసుకో 
పకకనే నిలబడి విసెంటనల్ని నరస  అనల్నిది భారయతోట:  మీ వార చలా గొపత్పవారే! ఇనిల్నినిల్ని ఆసుత ల  
ససెంపదిసెంచడమ కక,  బాధయతగా పసెంచి పెడతునల్నిర కూడను! అని.

"ఆసుత లా, పడ?! మాది పల వాయపరసెం తలీల! ఈయన ఇపుత్పడ అపత్ప చెబుతునల్నిది మా 
పలఖతాల!” అనల్నిది ఆమె నిసెండ వాపోతసూ!
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నయయసెం
రచన: శ క.వి.కకషషరావ, కరసూల్నిల

చలా  కలసెం  కిపతసెం  ధానయకటకసెంలో
ససూరయయ,  వరదయయ  అనే  వాయపరల
ఇదద్దర  ఉసెండేవాళళ.  ఇదద్దరసూ  ఒక  రకసెం
వాయపరాల  చేసవాళళ;  ఇదద్దరక
సతససెంబసెంధాల ఉసెండేవి. 

ఒకసార  ససూరయయ,  అతని  భారయ  కశీకి
పోయి  రావాలనుకునల్నిర.  అయితే  ఆ
రోజులో  డబుబ్బుల   దచకునేసెందుకు
బాయసెంకుల  ఉసెండేవి  కవ;  అలాగని

సమమను వసెంట తసుకు పోదమసెంటే మారర్గా
మధయసెంలో  దసెంగల  బడద  ఉసెండేది.  దర
దపిడి దసెంగల మాట వేసి,  బాటసారలల్ని
దచకునే పరసిస్థితుల ఎకుకవ. అసెందుకని ఆ
రోజులోల  ఎవరరన  యతపలకు  పోవాలసెంటే
మసెందుగా తమ డబుబ్బును,  నగలీల్ని ఎవరరన
నమమకసుత ల దగర్గార దచకొని వళళవాళళ.
"మర ఎలాగ?" అని ఆలోచిసెంచిన ససూరయయ
తను  అసెంతవరకూ కూడబటటన  డబుబ్బునసూ,
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భారయ నగలీల్ని వరదయయ దగర్గార దచి పెడద-

నుకునల్నిడ. వరదయయ కూడ "మీర తరగి
వచేచ్చిసెంత వరకూ మీ సమమను కూడ న
సమమ  లాగానే  దచి  ఉసెంచతాను,

దనిదేమనల్నిది?"  అనటసెంతో,  ససూరయయ
తన  డబుబ్బునీ,  నగలీల్ని  ఓ  ససెంచిలో  పెటట,
వరదయయ  చేతకి  అసెందిసెంచడ.  ఆనక
ససూరయయ  దసెంపతుల  నిశచ్చిసెంతగా
కశీయతప మొదల పెటట ర. 

అయితే,  ఇకకడ  వరదయయకు  ఆ  ససెంచీని
చసూడగానే  "అమమ!  చలా  బరవగా
ఉనల్నిదే,  ఎసెంత  సమమ  ఉనల్నిద!"

అనిపిసెంచిసెంది.  ఎలాగెరన  వాటని
కజయయలనే  దురబ్బుదిద  పుటటసెంది.

ససూరయయ దసెంపతుల కశీకి  వళళన  రసెండ
రోజునే  అతను  ససెంచీని  విపిత్ప  చసూసి,

దనిలోని డబుబ్బుని,  నగలీల్ని తసి తన పెటటలో
దచేసుకునల్నిడ. 

ఆరోజు  సాయసెంతపసెం  చీకట  పడతుసెండగా
అతను  పెరటోల  ఒక  గుసెంట  తపవాతడ.  ఆ
మటటలోసెంచి  రాళలనిల్నిటనీ  ఏర,  ససూరయయ

ససెంచీలో  వేయటసెం  మొదల  పెటట డ.

సమమల మసూటకు బదులగా ఈ మసూటని
గుసెంతలో పెడదమని అతని ఆలోచన!

అయితే అతని దురదకషటమ, ఏమ గానీ,

సరగార్గా  అదే  సమయనికి  అటవరపుగా
వళత నల్నిడ  ఒక  గసెంధరతడ.  ఆతపసెంగా
రాళళ  ఏరతునల్ని  వరదయయను  చసూసి
గసెంధరతడికి ఆశచ్చిరయసెం వేసిసెంది. కొసెంచెసెం సపు
అకకడే  ఆగి,  వరదయయ  ఉదేద్దశనిల్ని,  దనిల్ని
నరవేరచ్చికునేసెందుకర  అతను  చేసుత నల్ని  పనిని
గమనిసెంచడ.  గసెంధరతల  శకితకి  అడడ
ఏమనల్నిది?  వరదయయ  దుషటబుదిద  అతనికి
వసెంటనే  తెలసిపోయిసెంది.  దసెంతో  అతను
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నవతకొని,  తన శకితతో ఆ ససెంచిలోని రాళలలో
ఒకదనిల్ని  అతయసెంత  విలవరన  వజతసెంగా
మారేచ్చిసాడ.  ససెంగత  తెలీని  వరదయయ
ససెంచిని  అసెంతా  పూరతగా  రాళలతో  నిసెంపసి,

గతలో పడేసాడ!

మెలలగా  మసూడ  నలల  గడిచయి.  కశీ
నుసెండి  ససూరయయ  దసెంపతుల  తరగి
వచచ్చిర.  వరదయయ  ఇసెంటకి  వళళ  తన
సమమల ససెంచీ అడిగాడ ససూరయయ. 
వరదయయ అతనిల్ని చసూసి ససెంతోషసెం నటససూత
"ఓహ!  తరగి  వచేచ్చిసారా,  ససూరయయ?!

పపయణసెం బాగా జరగిసెంద? దరశ్శనలసూ అవీ
బాగా ఐనయ?  ఇకకడ రోజుల ఏమాతపసెం
బాగుసెండటసెం లేదు ససూరయయ!  వినల్నివగా,

ఇళళకు కనల్నిసెం వేసి దసెంగతనసెం చేస దగల
ఎకుకవ  అయి  పోతునల్నిర.  అసెందుకని
నువితచిచ్చిన  డబుబ్బునీ,  నగలీల్ని  అనిల్నిటనీ
జాగపతతగా  న  పెరడలో  పూడిచ్చి  పెటట ను-

నువేత తసుకో, శపమ అనుకోకు" అని దసూరసెం
నుసెండే  ససెంచిని  పూడిచ్చిన  సస్థిలసెం  చసూపిసెంచి,

ఇక  తను  అకకడ  లేకుసెండ  ఇసెంటలోకి

వళళపోయడ. 

అకకడ తపవితన ససూరయయకు ససెంచీ
కనబడిసెంది.  అతను  ససెంతోషసెంతో  దనిల్ని
తసుకుని,  వరదయయకు ధనయవాదల చెపిత్ప,
ఇసెంటకి  వళళక  గానీ  ససెంచిని  విపిత్ప
చసూసుకోలేదు.  చసూసుకుసెంటే  ఏమసెంది,

అసెందులో  నిసెండ రాళళ ఉనల్నియి!  డబుబ్బు,
బసెంగారసెం లేనే లేవ!! 

ఇసెంకమసెంది,  ససూరయయ లబోదిబో మసెంటసూ
పోయి నయయసాస్థి నసెంలో ఫిరాయదు చేసాడ.

ససూరయయ  చేతలోని  ససెంచీని  తసుకుని
అసెందులోని  రాళళను  తన  మసెందునల్ని  బలల
పెరన  కుమమరసెంచడ  నయయధకర.  ఆ
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రాళళలో  ఒక  రాయి  ఆయన  కసెంటని
ఆకరరసెంచిసెంది.  దనికి  ఏ  మసూలనో  కొసెంచెసెం
మెరపు  ఉసెండిసెంది.  నయయధకర  ఆ
రాయిని కడిగిసెంచి,  జాగపతతగా పరశీలసెంచడ:

అది నిఖరసయిన మలమి వజతసెం! 

"చసూసావా,  ససూరయయ!  సల్నిహితుడ నినుల్ని
ఎసెంత  మసగిసెంచలని  చసూసిన,  నీకు
మటకు  మలే  జరగిసెంది.  ఇదిగ,  నీ
సల్నిహితుడ నినుల్ని మససెం చెయయటసెం కోససెం,

తనకు  దరకిన  రాయినలాల  ససెంచీలోకి
వేసాడ. అయితే ఆ కపమసెంలో అనుకోకుసెండ
చలా  విలవరన  వజతపు  రాయిని  కూడ
ఒకదనిల్ని,  ససెంచీలో వేసి పూడిచ్చి పెటట డ.  ఆ
ఒకక  వజతపు  విలవే పది-  పదిహేను కిలోల
బసెంగారపు విలవకు సమానసెం అవతుసెంది!"

నవతతసూ చెపత్పడ నయయధకర.

ససూరయయ  ఆశచ్చిరయపోతసూనే నయయధకరకి
కకతజజ్ఞాతల  చెపుత్పకునల్నిడ.  "పోనీలెసెండి,

మరయితే  ఇక  వరదయయను  ఏమీ
అనకకరేలదు-  దేవడి దయ వలల  నకు ఏమీ
అనయయసెం  జరగలేదు!  నిజసెంగానే  న

సరతసతసెం  పోయిసెందని  కకసెంగిపోయను
నేను!" అనల్నిడ. 

"అదే మనలోని లోపసెం, ససూరయయ! మససెం
చేసిన  వాడిని  ఇపుత్పడ  వదిలేసత,  వాడ
మరకరని  మససెం  చేసాత డ.  దషిని  అటల
వదిల  పెటటకూడదు.  అతనికి  తగిన  శక్ష
అతనికి  పడలససెందే"  అని  వసెంటనే  తన
గుమాసాత ను  పసెంపి  వరదయయను
పిలపిసెంచడ నయయధకర.

"వరదయయ!  రా!  రా!  కూరోచ్చి!  ససూరయయ
డబుబ్బును  అసెంత  చకకగా,  బలే  దచవే!

నిజసెంగా,  నీ  పెరట  నేలలో  బలే  మహతుత
ఉసెందయ!  మరేసెం  లేదు;  న దగర్గార  కొసెంత
బసెంగారసెం ఉసెంది- దనిల్ని కూడ కసత నీ పెరటోల
పూడిచ్చిపెడతావా,  అది  కూడ  విలవరన
రాయిగా  మారతుసెంది?"  అనల్నిడయన,

వరదయయ రాగానే.

నయయధకర తనని మెచచ్చికుసెంటనల్నిడ,

తడతునల్నిడ  అరస్థిసెం  కని  వరదయయ
గుటకల మిసెంగాడ. 

"నేను  చెపత్పది  నిజమ  సుమా!  చసూడ,
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నువత  ససూరయయ  ససెంచీని  తసుకళళ  మీ
పెరటోల  పూడిచ్చిపెటట వా?  అవి కసాత  ఇపుత్పడ
వజాప్రౌలగా మారాయి!  అసెందులో ఇదకకటే
ఇపుత్పడ  లక్ష  వరహాల  చేసుత సెంది.  నిజసెం!

నమమకసెం  చికకటేలద?  చసూడ,  కవాలసెంటే.

ఎటల  మెరసుత నల్నిద చసూసావా?  సాన పడితే
అదుద్భుతసెంగా  అవతుసెందిది"  అసెంటసూ  ఆ
వజాప్రౌనిల్ని తసి చసూపిసెంచడ నయయధకర. 

"మహాపపభో!  ససూరయయ  సమమలనీల్ని  న
తజోరలో  భదతసెంగా  ఉనల్నియి.  అతను
తమరకి  చసూపిసెంచడే,  ఆ  ససెంచీలోని
సామాను  అసెంతా  పూరతగా  నదే.  న
పెరడలో  దరకిన  వజాప్రౌలనీల్ని  కూడ,  మర
నవే అవతాయి కద..?!"  అని తన దుషట
బుదిదని  మరో  మార  చసూపిసెంచడ
వరదయయ.
"నోరమయ!  నినుల్ని  నమిమ,  నీ  సల్నిహితుడ
ఒకడ  తను  చెమటోడిచ్చి  ససెంపదిసెంచిన
ధననిల్ని కొసెంతకలసెం దచి పెటటమని నీచేతకి
ఇచిచ్చి  వళత,  దనిల్ని  మితసెంగేససెందుకు పథకల
రచిసెంచవ.  సమమల సాస్థి నసెంలో రాళళ  వేసి

అతనిని  మససెం  చేశవ.  అతని  అదకషటసెం
కొదీద్ద  ఆ  రాళలలో  ఒకట  విలవరన  వజతసెం
అయియసెంది.

ఆ ససెంగత తెలయగానే పలట ఫిరాయిసాత వా?

నీకు తగిన శసిత  జరగాల.  నీ పడబుదిదని
వయకతసెం చేసుకునల్నివ.  మరాయదగా ససూరయయ
డబుబ్బు, నగల తెచిచ్చి ఇవత. ఆ తరాతత నినుల్ని
తరగార్గా  విచరసెంచి,  నీ  ఆసుత లనీల్ని  జపుత
చేసుకొని,  ససెంవతసరసెం  పట  నినుల్ని
కరాగారసెంలో  పెటటసాత ను  నేను!"  చెపత్పడ
నయయధకర కఠినసెంగా.

"క్షమిసెంచసెండి, బుదిద గడిడ తని, తపుత్ప చేశను!



కొతతపలల                                                                    59                                                                  డిససెంబర 2017

ససూరయయ  సమమల  ససూరయయకు  తెచిచ్చి
ఇసాత ను"  అని  పశచ్చితాత పపడి,  ససూరయయ
సమమను   ససూరయయకు  అపత్పచెపత్పడ
వరదయయ:  "నకు  బుదిద  వచిచ్చిసెంది.  ననుల్ని
వదిలెయయసెండి  చల.  ఆ  వజాప్రౌలసూ
వరడూరాయలసూ  ఏమీ నకు అవసరసెం  లేదు.

వాటని  మీర  కవాలసెంటే  ససూరయయకు
ఇవతసెండి,  లేద  తమరకి  తోచిన  విధసెంగా
గాప్రౌమాభవకదిదకర  ఉపయగిసెంచసెండి.  నేను
మటకు  చలా  మారపోయను.  ఇకపెర
ఎనల్నిడూ దురాశను దర చేరనీయను"  అని
కళళ  నీళళ  పెటట కుసెంటసూ  లెసెంపల

వేసుకునల్నిడ. 

"న  సమమల  నకు  దరకయి,  అదే
చల.  అయయ!  ఆ వజాప్రౌనిల్ని ఇతను అనల్నిటల
గాప్రౌమాభవకదిదకర  వినియగిసెంచసెండి.  అదే
సబబుగా  ఉసెంటసెంది.  తమరకి  వీలెరతే  ఈ
వరదయయను  క్షమిసెంచసెండి"  అనల్నిడ
ససూరయయ ససెంతోషసెంగా.

ససూరయయకు  నయయసెం  జరగినసెందుకు,

వరదయయ  మనసు  మారనసెందుకు,

గాప్రౌమాభవకదిదకి  నిధల  ఏరత్పడడసెందుకు
ససెంతోషిససూత  ఆకశసెంనుసెండి  వానజలల ల
కురపిసెంచడ గసెంధరతడ.

1. దక్షిణభారతదేశసెంలో వరని అతయధకసెంగా  పసెండిసెంచే  రాషటససెం ఏది? జ. ఆసెంధత పపదేశ
2. రబబ్బురను అతయధకసెంగా ఉతత్పతత చేసుత నల్ని రాషటససెం ఏది?   జ. కరళ
3. జాతయ పగాకు బోరడ  ఎకకడ ఉనల్నిది? జ. గుసెంటసూర
4. భారతదేశసెంలోని ఎతతయిన కసెంకపట డయసెం ఏది? జ. నగారజ న సాగర
5. కోసి పప్రౌజకట ఏ రాషటససెంలో ఉసెంది? జ. బహార
6. రవీసెందత ససెంగీతసెం ఏ రాషట స నికి గరతకరణసెం? జ. పశచ్చిమ బసెంగాల
7. సరాద్ద ర సరోవర డయసెం ఏ నది మీద కటటబడిసెంది? జ. నరమద నది

తెలసా?
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పరవరతన
దసెంగ కూడ మనిష. అతనిలో ఉనల్నిది కూడ మనస. నిరసెంతరసెం మారత్ప చెసెందటసెం మనసు ధరమసెం...

మసూలసెం : పల  రప్స  " జన  ఫెలష -జన  బోనస "

అనగనగా,  చలా  కలసెం  కిపతసెం  జపన 
దేశసెంలో  'షిచిర  కోజున'  అనే  గొపత్ప  బదద
అధాయపకుడ ఒకయన ఉసెండేవాడ. "షిచిర
బాగా  చదువకునల్నివాడ;  బదద  తతాతనిల్ని
లోతుగా  అరస్థిసెం  చేసుకునల్నివాడ"  అని
చెబుతార.  అనేక  మసెందిని  ధరమమారర్గాసెంలో
నడిపిన  షిచిరకి,  జపన  దేశసెం  అసెంతట
శషయల ఉసెండేవాళళ. 

ఎసెంత గొపత్పవాడరన, షిచిర అసెందర భక్షువల
మాదిర  అత  సాధారణసెంగా  జీవిసెంచేవాడ.

ఏకవసత ససెం  ధరసెంచి,  గుసెండ  చేసుకొని,

ఒసెంటరగా  ఒక  గుడిసలో  నివసిసెంచేవాడ.

ఆయన  నడిప  గురకులానికి  వచేచ్చి
విరాళలకు ససెంబసెంధసెంచిన  గలాల పెటట  ఒకట,

ఆ గదిలోనే ఒక మసూలగా ఉసెండేది.

ఒక రోజు సాయసెంతపసెం  అవతుసెండగా షిచిర

 బదద కథ
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కళళ  మసూసుకొని  తను  రోజ  వలలసెంచే
ధరమససూతాప్రౌల  అనిల్నిసెంటనీ  బిగర్గారగా  వలలససూత
ఉనల్నిడ.  ఆ  సమయసెంలో  అకసామతుత గా
దసెంగవాడ ఒకడ ఆయన ఉసెండే గదిలోకి
పపవేశసెంచడ: 

"మరాయదగా నీ దగర్గార ఉనల్నిది అసెంతా
ఇచేచ్చియ- డబుబ్బుల, నగల- ఏవి ఉసెంటే అవి!

మరాయదగా  ఇచేచ్చిసాత వా,  పప్రౌణాల
తయమసెంటవా?"  అసెంటసూ పదునరన  కతతని
షిచిర గొసెంతుకు ఆనిసెంచడ దసెంగ.

ధరమసెంలో  ఉనల్నిత  శఖరాలను  అసెంది
పుచచ్చికునల్ని  గురవ  షిచిర.  ఆయనకు
దసెంగసెంటే  ఏ మాతపసెం భయసెం వయయలేదు.

పెరపెచచ్చి ఎకకడ లేని చికకూ పుటట కొచిచ్చిసెంది:

"ఇదిగ  అబాబ్బుయ!  నువత  ననుల్ని  ఊరక
డిసటరబ్బు  చేసుత నల్నివ!  డబుబ్బుల  కవాలసెంటే
అదిగ,  న  వనకల  ఆ  గలాల పెటటలో
ఉనల్నియి.  పోయి  తసుకొచచ్చికో.  మాటలల్ని
ఊరక వకధా చేసుకోకు"  అసెంటసూ అటవరపు
చసూపిసెంచడ-  "విను  నయన!  అనీల్ని
వతుకోక,  ఏవి  కవాలసెంటే  అవి  తసుకో.

ఊరక  ననుల్ని  కషటపెటటమాకు.  ఇకకడ
అసెందరసూ  ఎవర  పనుల  వాళల
చేసుకుసెంటర"  అసెంటసూ  మళళ  తను
ససూతాప్రౌల వలలసెంచటసెంలో మనిగి పోయడ.

దసెంగవాడ  కొసెంచెసెం  అనుమానసెంగానే
గలాల పెటట  వరపుకు నడిచడ.  'షిచిర  ఎకకడ
పరపోతాడ'  అనల్నిటల  వనకిక వనకిక తరగి
చసూసుకుసెంటసూ  పోయడ.  చివరకి
గలాల పెటటలోని  డబుబ్బుని  మటట కొని
చసూసుకునేవరకూ అతని మనసు మనసులో
లేదు.  ఒకసార  ఆ  మొతతసెం  అతని  చేతకి
తగిలాక,  అపుత్పడ వాడ ఊపిర పలచ్చికొని
ఆ  డబుబ్బు  మొతాత నీల్ని  తను  తెచచ్చికునల్ని
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మసూటలోకి వేసుకోబోయడ-

అసెంతలో  అకసామతుగా  షిచిర   గొసెంతు
వినపడిసెంది:  "ఓయ,  హలో!  అకకడ ఉనల్నిది
మొతతసెం  తసుకోవదద్దమామ,  దయచేసి!  రేపు
నేను కొసెంచెసెం పనుల్నిల అవీ కటేటది  ఉనల్నిది-

అకకడనల్ని వాటలో కసినిల్ని డబుబ్బుల అటల గే
మిగిలచ్చి ఉసెంచవసెంటే, రేపు ఆ పనుల్నిలను కటేట
బడద కూడ వదిలపోతుసెంది నకు!" అని.

దసెంగకు ఒకక క్షణసెం  ఏమీ అరస్థిసెం కలేదు-

"వీడేసెంట?!  ఏద  విసెంతగా  ఉనల్నిడే!"

అనుకునల్నిడ.  "సరే,  కనీలే,  ఏసెం
పోతుసెంది?!"  అనల్నిటల  గలాల పెటటలో  డబుబ్బులల్ని
కొనిల్నిటని  మటకు  వదిలేసి,  మిగితాదసెంతా
ససెంచిలో  వేసుకునల్నిడ:  "సరేలే.  నువత
చెపిత్పనటల  కొనిల్ని  డబుబ్బుల  ఆ  డబాబ్బులోనే
వదిలేసాను" అసెంటసూ. 

"ధాసెంకూయ!  నువత  చలా  మసెంచివాడివలేల
ఉనల్నివ"  అనల్నిడ  షిచిర,  మసెంతాప్రౌల
మధయలోసెంచే. 

దసెంగవాడ  వనకిక  తరగి  పోబోయడ-

అయితే   అతను  ఇసెంక  గడప  దటకనే

వనకనుసెండి  షిచిర  గొతు  వినిపిసెంచిసెంది
గటటగా:

"హలో!  నువత న డబుబ్బుల తసుకునల్నివ;

కనీససెం థసెంకస  కూడ చెపిత్పపోవటేలదు! అసెంత
అమరాయద దేనికి, కొసెంచెసెం థసెంకస చెపిత్ప పోతే
నీకసెం పోతుసెంది?!" అని.

ఈసార దసెంగ ఉలకిక పడడ డ. 

కొసెంచెసెం ఆశచ్చిరయసెం తోట,  మరకొసెంత భయసెం
తోటీ  షిచిరనే చసూససూత  నిలబడడ డ.  సగసెం
లోపల,  సగసెం  బయట  నిలబడడ  అతని
శరరానిల్ని  సత్పకశససూత   ఎకకడినుసెండ  గాల
చలలగా  వీచిసెంది.  తను  కూరచ్చినల్ని  చోట
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నుసెండి  కదలేలదు  షిచిర.  ఆయన  కళళ
మాతపసెం  చిలపిగా  మెరససూత  దసెంగ  కసి
చసూసాయి.

ఎసెందుకనో  దసెంగ  వనుల్నిలోసెంచి  వణుకు
పుటట కొచిచ్చినటలయిసెంది.  తెలీని  భయమద
వాడిని  మసెంచెతతసెంది.  అయితే  రసెండ
క్షణానికి తేరకునల్నిడ వాడ. "థసెంకస " అని
పడిగా,  రసెండ  మకకలోల  చెపత్పసి,  తను
నిసెంపుకునల్ని  మసూటతో  ఇక  వనకిక   తరగి
చసూడకుసెండ పరపోయడ.

ఆ తరవాత వాడ తన  సల్నిహితులకు ఈ
ససెంగతసెంతా చెపత్పడ- "ఆ క్షణసెంలో నకు ఆ
మనిషి  అసెంటే  ఎసెందుకనో,  తెలీని  భయసెం
వేసిసెంది.  ఇసెంతమసెంది  జనలలో  ఏనడూ-

ఎవతరనీ-  చివరకి  పోలీసులల్ని-  చసూసి కూడ
నేను అసెంతగా భయపడలేదు. నిజసెం!" అని.

అయితే ఇసెంకో వారసెం గడవకనే మరో చోట
దసెంగతనసెం చేససూత  పటట బడి పోయడ ఆ
దసెంగ.  పోలీసుల వాడిని పటట కళళ,  వాడ
గతసెంలో  -ఎకకడకకడ-  ఎసెంతెసెంత మొతాత ల-

దచకునల్నిడ,  ఆ వివరాలనీల్ని  కకికసెంచర.

మొటట మొదటోలనే దసెంగ 'షిచిర కోజోన ' పర
చెపత్పడ;  ఆయన  నుసెండి  ఎసెంత
దచకునల్నిడ  చెపత్పడ.  వివరాల  అనీల్ని
రాసుకునల్నిక,  పోలీసుల  వాడిని  కోరట లో
హాజర పరచర. 

కోరట వార షిచిరని పిలచి, సాక్షయసెం
చెపత్పమనల్నిర:  "వీడ  మీ  నుసెండి  ఇసెంత
సమమ  దచకునల్నినని  చెబుతునల్నిడ.

నిజమన?" అని అడిగార.

షిచిర  దసెంగకసి  చసూససూత  పపశసెంతసెంగా
చెపత్పడ:  "నిజానికి  ఇతను ననుసెండి ఏదీ
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దచకోలేదు.  ఆ  డబుబ్బులల్ని  నేనే
తసుకొమమనల్నిను అతనిల్ని"  అని.  ఆ వసెంటనే
ఉతాసహసెంతో మెరస కళళతో చెపత్పడయన-

"డబుబ్బుల  తసుకొని  వళసూత  ఇతను  నకు
ధాసెంకస  కూడ చెపత్పడ!" అని.

అయిన, తను చేసిన ఇతర నేరాలకుగాను
దసెంగకి  కొనేల్నిళళపట  జరల  శక్ష  పడిసెంది.

జరలోల  ఉనల్నిసెంతకలమసూ  ఎసెందుకనో,  దసెంగ
షిచిరని  మరచ్చిపోలేకపోయడ.  నిజానికి

షిచిరని,  ఆయన  మాటలల్ని గురత  చేసుకోని
రోజే లేకుసెండిసెంది అతనికి!

ససెంవతసరాల  గడిచక,  షిచిర  ఇసెంక
మసలవాడరన  తరణసెంలో-  ఎవరో  ఆయన
ఇసెంట తలపు తటట ర. తలపు తెరచి చసూసత
ఎదురగా  నిలబడి  ఉనల్నిడ,  ఆ  దసెంగ!

అపుత్పడే  జరలలో  నుసెంచి  బయటకు
వచిచ్చినటల నల్నిడ- భుజానికి వేపలాడతసూ ఒక
చినల్ని  బటటల  మసూట.  పెరగిన  వయసుస;
కళళనిసెండ నీళళ.
"ఆహా!  వచచ్చివా!  నువత  ఇసెంక  రాలేదే
అనుకుసెంటసూనల్నిను"  నవాతడ షిచిర  "రా!

రా!  లోపలకి  రా!"  అని  తలపు తెరససూత;
ఒకనడ  దసెంగగా  తనను  కతత  చసూపిసెంచి
బదిరసెంచిన  ఆ  వయకితని  మనససూత్పరతగా  తరగి
ఇసెంటలోనికి ఆహాతనిససూత. 
మారపోయిన ఆ దసెంగ షిచిర సాహచరయసెంలో
తన జీవితానిల్ని సారస్థికసెం చేసుకునల్నిడ. 

మీకు తెలసా,  మొదటసారగా పపర ను రసూపసెందిసెంచినది ఎవర?       చెరన వార, కప.శ. 105లో.
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పదలల్ని వతకి పటట కోసెండి!
కుసెందేల, రసెంగయయ, హకదయసెం, వినయకుడ, ఉదయగసెం, ఉపధాయయుడ, అతాయశ, ససెంవతసరసెం,

రాక్షసుల,  అపరస్థిసెం,  సిసెంహసెం,  సాయసెంతపసెం,  బహుమత,  బిచచ్చిగాడ,  నిజాయిత,  రరతు,  బసెంగార
బిసెంద, సాతగతసెం,  సమదతసెం, రామడ, పిలలల -ఈ పదలనీల్ని కిపసెంది పటటకలో దగునల్నియి-నిలవగా,

అడడసెంగా, వాలగా, కిపసెంది నుసెండి పెరకి -ఎటపడితే అట! వాటని వతకి వాట చటసూట గుసెండప్రౌల గీయసెండి!

 త ని కుసెం ద మ స హక ఉ దయ గసెం గా రర
హక జా ససెం దే శ మ యు ప బసెం త తు తు
ప రా క్ష సు ల దతసెం ప ధాయ స చచ్చి రసెం తస
బి బ రసెం సా యి డ గా యు త తాయ ద సత
సిసెం చచ్చి ని ద గసెం రా మ డ కు య న వి
ప రసెం గా రా తు ససెం గా హు మ చచ్చి ప ద

సత గ తసెం డ వ ని రస్థిసెం సా తపసెం ద బిసెం హు

రస్థిసెం యయ క్ష తస యి జా ప సిసెం హసెం ర శ త

యు న రసెం వి బ యి రసెం హ గా డ మ మ

తపసెం వి ప ల కు త శ బసెం తు హు వి యి
యసెం హక ద యసెం వ డ తాయ బ బ గా ల రసెం
సా యయ శ సా రస్థిసెం ప అ ప త బసెం గా తు



కొతతపలల                                                                    66                                                                  డిససెంబర 2017

పదరసెంగసెం-95
నిరతహణ :  డ. సిర, మిరాయల గసూడ, నల ర్గాసెండ జలాల .

1 2 3

4

5

6

7 8

9 10

1. ఇసెందతధనసుసకి మరో పర (4)

4. 'అలల'కి ఏకవచనసెం (2)

5.  తసెంజావరలో ఉనల్ని పపసిదద దేవాలయసెం 
చివర తెగిపోయిసెంది (5)

6. 'దపిత్పక' మరోలా (3)

9. 'మరకటసెం' వాడక భాషలో (2)

10. చసెందమామలో ఈ జసెంతువ 
కనిపిసుత సెందసెంట! (3)

అడడసెం-నిలవ ఆధారాల సహాయసెంతో ఈ 
గడలను నిసెంపగలరేమ చసూడసెండి.   

నిసెంపిన పదరసెంగానిల్ని, కవలసెం పోసుట కరడ పెర  
రాసి, మాకు అసెందేటల  పసెంపసెండి.  మీ బడి 
పర, తరగత, మీవాళల  ఫోను నసెంబర  
తపత్పక రాయసెండి. 

సరరన సమాధానసెం రాసి ఎసెంపికరన మగుర్గార 
పిలలలకు  కొతతపలల - 97 ని  బహుమతగా 
పసెంపిసాత సెం!

1.'అ' అచచ్చియితే, 'క' ని ఏమసెంటసెం? (2)

2. 'పెళళ' ని ఇలా కూడ అసెంటసెం (4)

3. ఘోరమెరన నీళల విరేచనల రోగసెం (3)

4. 'గురపసెం' ఇసెంకో పర (3)

5. దేవతల గురవ (4)

7. తరగబడిన కుసెండ (2)

8. ‘కళల ' కి ఏకవచనసెం (2) 

అడడసెం

నిల
వ



 NEFT TRANSFER  కోససం:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBIN0020902

(బజ్యేసంకు వార కొతస నయమాలననసరసంచి,  "కాజ్యేష్ హజ్యేసండిల్లోసంగ్ చారరల"గా 
పపతిసార రస. 50 అదనసంగా చెలల్లోసంచవలసి వసుస నర్నెద..  అసందువలల్లో బజ్యేసంకులో 
డబబ్బ కటట్టకసండి-  నరగా మీ అకస్కూసంటు నసండే టత్రానన్సుఫర్ చేయగలరన పాత్రారర్థన)

 పపసుస తసం అసందుబటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సాట్ట కులో ఉనర్నె 
సటుల్లో  (సుమారగా)

వెల (రస)

(పోసట్టజ రస 50 అదనసం)

1 2011 Set 11 11 220

2 2012 Set 12 12 240

3 2013 Set 7 3 175

4 2014 Set 10 403 250

5 2015 Set 7 914 175

6 2016 Set 8 1178 200

7 2017 Set 7 1455 175

                                                                                                                                                   మరనర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9000453887.  ఇ-మెయిల : team@kottapalli.in 

కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాలన ఆన్ లలనల్లో ఆరర్డర చేయటసం, చసందాల కటట్టటసం చాల 
సులవు!    కపడిట కారర్డ ల దార్వరన, డెబిట కారర్డ ల దార్వరన, నెట బజ్యేసంకసంగ్ దార్వర 
కూడా ఇపుప్పుడు కొతసపలల్లోకల  డబబ్బల చెలల్లోసంచవచచ! అకస్కూసంటు నెసంబరల్లో  వెతుకుస్కూన 
పన కూడా లేదు!  ససందరరసంచసండి: http://www.instamojo.com/kottapalli

కొతసపలల్లోన మీ మితుప లకు, మీర చదవిన బడులకు, మీ సమీపసంలోన లలబదరలకు బహూకరసంచసండి! 

కథల పుససకాలసండీ కథల పుససకాల!  పిలల్లోల చెపిప్పున కథలనార్నెయ! పెదల్దీల వాత్రాసిన కథలనార్నెయ! 

రసంగరసంగల బొమర్మాలనార్నెయ! అకస్కూడకస్కూడా జోకులనార్నెయ! 

ఆన్ లలన్ లో దొరకుతునార్నెయ! ఇపుప్పుడే కొనసండి! అసందరకీ చెపప్పుసండి!!! 

రబోయే 12 ససంచికలకల ముసందసుస  చసందా:

రస. 360/- (పోసట్టజీ మరయ యసన్సుమెర్మాస్ ఛారరల కలపి)

గమనక:  అచచయిన పుససకాల ఎపప్పుటకపుప్పుడు సాధారణ పోసుట్ట లో పసంపబడతయి.



మారర్కుల   ,  కథల  ?
సుబబ్బారావు  వచచ్చాడు  "ఇదిగ  , పపపపంచమపంతా  'రారపంకులు  కావాల  , మారర్కులు  కావాల  ' అన
తనన్నుకులడు-తపంట  , మీర  ఇటట  'కధలు  , జోకులు  , పాటలు  ' అన  పపంతపం  పటట కొన  కూరచ్చాటపం
బలేద  " అపంటట  .
నేన నవావ్వాన  . "గురర పటట వ  , మొతార నక  ?!" అనన్నున   .
"ఆ మాతపపం తెలుసటరనే ఉపందిలే  . అయిన మీ కొతరపలట వాళటక చదవులు కావాల-అకర్కురటద  , మపంద ఆ
సపంగతి తేలుచ్చా  , ఇవాళట  " అనన్నుడు సుబబ్బారావు కూరచ్చాపంటట.
"చటడు సుబబ్బారావ  , అరరపం చేసుక  : కథలట మనసుక హాయినచేచ్చా గుపంణపం ఉపంటపంది  . అవి పిలటలన్ను
నవివ్వాసర యి  ; వాళటన మెచచ్చాకుపంటయి  ; వాళటకు రకరకాల సపంగతలు నేరర్పిసర యి  ; ఎటట  ఉపంట మపంచిద
చెబుతాయి  ; జీవితపం పటట ఆశన  , భవిషరతర  పటట ఉతాత్సాహానన్ను కలగిసర యి   . అటట పంటివి చదవకపోతే  , పిలటలు
తపందరగా మసలవాళళ్ళు  అయిపోతార  . నవవ్వాటపం  , సపంతోషపడటపం  మరచిపోతార   . నరాశావాదలు
అయిపోతార   . అది ఏపం మేలు  , చెపర్పి  ?" అనన్నున అననయపంగా.

"అవునలే  , రజపంతా పనచేసక ఓ కథ చదివితే నకు కూడా పాప్రాణపం లేచివచిచ్చానటటనపిసుర పంది   . అయిన
చదవుకవాలత్సాన పిలటలు వీటిల పడితే వాళటక టటపం వసుట  కాదట?"
"ఇరవట  నలుగు గపంటలట పన చేసర  ఇపంజనట  వడెకర్కుపోతాయిరా బబట  ! మెదడుల పనతీరన అరరపం
చేసుకవాల   ; వాటిక సదతీర సమయపం దొరకేటట  చేయాల   . రలకత్సా అయిన మెదళట కద అదద్భుతాలు
ససృషటపంచేది  ?! ఆట పాటలు  , కళలు  , సహితరపం  - ఇవనన్ను  మనసున చలటబరసర యి  . కొక్రొతర  ఊపిర పోస,
అపంతరపంగాలన్ను  పాప్రాణశకరతో నపంపతాయి"

“నవువ్వా ఏదేద చెబుతావు  - అపంతేలే  " అనన్నుడు సుబబ్బారావు నసత్సాహాయపంగా  .
"ఇదిగ  , నవువ్వా నసుగుతటనే ఉపంటవుగాన  .. ఇదొకర్కుటీ చెపర్పి  - మీవాడి మఖపం కొతరపలటన చటడగానే
వలుగుతపంద  , లేద   ?" చివర అసర సపం పపయోగిపంచన నేన.

కొడుకు మఖపం గురర కొచిచ్చాన సుబబ్బారావు సపంతోషపంగా నవావ్వాడు  .
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